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APRESENTAÇÃO 

 Ensinar, estudar e aprender foram ressignificados quando o distanciamento físico 

foi imposto pela pandemia. Todo o trabalho pedagógico realizado de maneira remota foi 

problematizado, refletido e orientado com o intuito de promover a conexão humana, o 

vínculo com a escola, a manutenção do gosto pela construção de conhecimentos. A 

priorização curricular é resultado de movimentos reflexivos construídos com a Rede 

Municipal de Educação de Diadema no contexto da pandemia de COVID-19, em 

consonância com as recomendações dos pareceres do Conselho Nacional de Educação 

(Pareceres CNE/CP nº 5, 11 e 19 de 2020). Ao lado do PPP participativo, orienta toda 

ação da escola.   

 O material que apresentamos neste momento é fruto de reflexões sobre o 

contexto no qual havia necessidade de priorizar, dentre as habilidades e competências 

estabelecidas nacionalmente como parâmetros esperados para a aprendizagem em 

cada ano, o que seria preciso enfatizar no trabalho com os estudantes. Como pano de 

fundo dessa discussão, o desenvolvimento integral dos estudantes, suas condições 

emocionais, as vivências e experiências, os temas presentes no cotidiano do território 

estavam no centro do debate, sobressaindo-se como conhecimentos significativos a 

serem valorizados com os estudantes.  

Este documento traz reflexões norteadoras e direciona o olhar dos educadores 

para a abordagem das competências socioemocionais, para o fortalecimento da 

educação inclusiva, da diversidade, para o uso da tecnologia e para o desenvolvimento 

da cidadania e da participação popular. Enfatiza as especificidades da educação infantil, 

do ensino fundamental e da EJA para o cenário de ensino remoto, híbrido e para a 

retomada gradual das atividades presenciais. Detalha as especificidades do acolhimento 

na educação infantil até as reflexões de cada área do conhecimento no ensino 

fundamental e na EJA.   

 O movimento de construção da priorização curricular simboliza os esforços para 

manter a qualidade socialmente referenciada da educação numa perspectiva de 

oferecer respostas educativas coerentes com as concepções de educação da rede 

municipal mesmo diante da crise e dos prejuízos impostos pelo distanciamento físico, 

visando a garantia do direito à educação e o pleno desenvolvimento dos estudantes de 

Diadema. Funciona como farol que ajuda a orientar as práticas pedagógicas em rumos 

semelhantes, fortalecendo o sentido de rede. 

Ana Lucia Sanches – Secretária de Educação 
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PREFÁCIO 

Estabelecer prioridades num movimento coletivo é fundamental para 

fortalecer a identidade de um grupo e para que a atuação de todos vise o alcance de 

objetivos comuns. Essa é a premissa do PPP Participativo e foi também a intenção 

de todo o movimento de construção da Priorização Curricular da rede municipal de 

Diadema. Nos meses de junho e julho de 2021 foram realizados diálogos para 

compartilhar reflexões sobre o que estava sinalizado nos pareceres do Conselho 

Nacional de Educação como uma necessidade do momento da pandemia: a 

flexibilização curricular, a revisão do currículo proposto e seleção dos objetivos de 

aprendizagem. Citando as experiências internacionais, a flexibilização apresentada 

nos pareceres publicados em 2020 sinalizava para que o foco estivesse nas 

competências leitora e escritora, raciocínio lógico matemático, comunicação e 

solução de problemas. Nossa rede foi além disso.      

 Os documentos que direcionavam o currículo antes e no início da pandemia 

não eram suficientes para as necessidades do novo contexto. Tanto o currículo 

pautado na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) quanto o Documento 

Orientador para o Trabalho Remoto e Gradual Retorno às Atividades Presenciais 

(DIADEMA, 2021) foram revisitados. Era preciso repensar a organização das 

habilidades e competências previstas nacionalmente para cada ano, bem como um 

currículo adequado às novas necessidades dos estudantes, à nova conjuntura de 

retorno gradual às atividades presenciais com seus protocolos e rotinas 

diferenciadas. Foi fundamental conceber um currículo que fosse possível acolher o 

estudante modificado pela situação de pandemia, dar mais atenção à saúde mental, 

à inclusão e à diversidade. 

Buscando a construção de justiça curricular e tomando o currículo escolar 

como território de disputas, as reflexões desse documento expressam a educação 

que desejamos oferecer enquanto serviço público. Estão bem demarcadas as 

opções por um processo educativo humanizador, que promova o respeito às 

diversidades, a construção da dignidade e a emancipação. É a partir cenário de vida 

dos estudantes que visamos construir os conhecimentos e, consequentemente, 

desenvolver as habilidades e competências. Assim pretendemos fortalecer as 

características do território, a identidade da nossa gente e as experiências 

democráticas que visam dignificar todos os sujeitos da escola. 
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 Esse documento deixa nítido o compromisso com o desenvolvimento integral 

dos estudantes ao valorizar experiências artísticas, corporais, sensoriais que 

sabemos que são importantes por si só, além de serem potencializadoras do 

desenvolvimento cognitivo. Tais experiências contribuem com a complexificação do 

pensamento, com o estímulo à curiosidade, colocam o sujeito numa postura ativa de 

construção de conhecimentos e de busca por solução de problemas.   

Como a centralidade do desenvolvimento integral não está apartada do 

desenvolvimento das competências e habilidades, o desafio de selecionar o que 

priorizar só poderia ter sido feito por meio do diálogo e de reflexões coletivas. Como 

definir o que priorizar se trata do direito de aprender? As respostas para essa 

questão só poderiam ser dadas de mãos dadas com a rede, pensando em sua 

realidade, nos nossos estudantes e nas características do nosso território.  

 O grupo que se envolveu nas reflexões e na escrita desse documento foi 

primoroso ao demonstrar o compromisso de toda a rede municipal de educação de 

Diadema com o direito à aprendizagem, o pleno desenvolvimento, a construção de 

conhecimentos significativos para a vida e a atuação de educadores e educandos na 

transformação da realidade como sujeitos históricos.  

 A opção por publicar um documento único que aborde a Priorização Curricular 

na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA se deu para enfatizar a 

integração e continuidade do trabalho desenvolvido nas escolas de nossa rede. Os 

capítulos 1 e 2 dão unidade ao que buscamos enquanto serviço oferecido à todas as 

faixas etárias. O capítulo 3 volta a reflexão para as especificidades da educação 

infantil (integral e parcial), contextualizando o ensino remoto, o retorno híbrido e o 

retorno parcial com destaque para a atuação do professor nesse contexto e o 

currículo na educação infantil, enfatizando o acolhimento aos bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas. O capítulo 4, relacionado ao ensino fundamental, 

provoca a pensar sobre “o por quê” e “o que” priorizar, chama a atenção para o que 

é necessário observarmos nos estudantes no retorno ao ensino presencial, aborda a 

reflexão sobre estratégias e adequações no planejamento pedagógico e destaca a 

priorização de cada área do conhecimento. O capítulo 5, voltado para a EJA, 

apresenta como foi o processo de escrita do documento, os princípios e as 

especificidades da modalidade nesse contexto; destaca a priorização na EJA I 

diferenciando-a da EJA II, além de evidenciar as habilidades a serem priorizadas em 
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cada área do conhecimento e as diferentes formas de oferta da EJA na rede 

municipal de Diadema.  

A Priorização Curricular, ao lado do PPP Participativo, são orientadores do 

fazer pedagógico da rede. Devem ser relidos e revisitados permanentemente, 

fazendo parte do cotidiano do planejamento das ações. Na busca dos nossos 

sonhos de educação, manteremos a priorização presente no monitoramento da 

qualidade do serviço que prestamos.  

Juliana Fonseca O. Neri – Diretora de Formação 
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UM DIÁLOGO COM A REDE 

O ano de 2020 mostrou a necessidade de nos reinventarmos, bem como a 

preocupação em atender e empreender ações que evitem a evasão de nossos 

estudantes. Seguimos com a incansável tarefa de proporcionar melhores condições 

para que todos permaneçam estudando. 

Nossas vidas mudaram, continuamos experimentando novas maneiras de 

ensinar e incluir o uso da tecnologia. Temos nos colocado à prova na realização de 

aulas remotas, uma vez que as práticas presenciais em sala de aula são bem 

diferentes. 

Com isso, é inegável afirmar que a pandemia impôs, ao conjunto dos 

estudantes em todo país, um prejuízo pedagógico que deverá ser recuperado ao 

longo dos próximos anos.  

Vale ressaltar também que, apesar dos recursos tecnológicos serem um 

facilitador em potencial do processo de aprendizagem, deparamo-nos com uma dura 

realidade em nosso país, onde a maioria dos estudantes não usufruem de 

dispositivos eletrônicos adequados com acesso à internet, o que expõe de maneira 

mais acentuada as desigualdades sociais. São comuns relatos de estudantes e 

familiares sobre a utilização de um único celular para diversas pessoas de suas 

famílias estudarem e realizarem suas tarefas escolares. Além dessa limitação de 

acesso digital, sabemos que muitos domicílios das comunidades que atendemos 

não contam com nenhum cômodo adequado ou silencioso para o estudo e 

realização das atividades escolares. 

Mesmo com esses obstáculos, temos conseguido que vários estudantes 

aprendam a lidar com informações, que sejam estimulados a ampliar seu repertório 

de tecnologia, que reflitam sobre a desigualdade social existente e os impactos da 

pandemia na vida de todos. Igualmente os impulsionamos intensamente a estudar 

com mais autonomia e a confiar no seu potencial. É assim que temos atuado 

durante o ensino remoto e agora no híbrido. 

Sabemos daqueles estudantes que não conseguem realizar as atividades 

através de recursos tecnológicos: isso nos inquieta. Incentivamos, assim, a 

manterem contato com a escola para retirada de atividades impressas. Do mesmo 

modo temos colegas professores que, de forma persistente, vão até a casa de seus 

estudantes encorajá-los a prosseguirem em seus estudos, entregando-lhes 
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atividades. Não podemos esquecer, também, de tantos professores que 

compareceram aos diversos plantões da escola para atender, animar e orientar os 

educandos. 

Preocupamo-nos com aqueles estudantes que já há algum tempo não 

conseguimos contato. Ligamos várias vezes, outros colegas e funcionários da escola 

insistiram, porém continuávamos sem resposta. Realizamos, então, a busca ativa, 

onde perguntávamos a outros estudantes, saímos em busca de informações nas 

UBS do bairro e dialogamos com as lideranças comunitárias. 

A escola jamais parou. Ela foi um dos poucos equipamentos que de fato 

funcionou, acolheu e ouviu o estudante e sua família neste momento de pandemia. 

Ao mesmo tempo, mostrou-nos que as coisas não podem ser mais da forma que 

sempre foram. É preciso recriar. Tem sido e será vital inovar ainda mais. 

Sabemos a importância que a escola e o nosso trabalho continuam tendo na 

vida de cada estudante, como na entrega das cestas básicas, nas orientações e no 

recebimento de informações verdadeiras sobre a pandemia. Os cartões de 

alimentação têm ajudado muitas famílias. Foi através do diálogo com os professores 

que vários estudantes aprenderam a cuidar de si mesmos e de seus familiares. 

Outros aprenderam mais sobre as fake news.  Houve, ainda, momentos de escuta. 

Desse modo a escola se transforma num símbolo na vida desses estudantes. 

Ela guarda a esperança de um outro momento possível. É assim que buscamos 

novas estratégias para nos aproximarmos e instigá-los a estudarem com mais 

autonomia, confiança e a certeza de que dias melhores virão. 

É nessa perspectiva que o trabalho pedagógico da Rede Municipal de Ensino 

de Diadema vem acontecendo em 2021. Já estamos um pouco mais experientes e 

aprendendo mais. Fomos impactados com as novas possibilidades que as 

tecnologias apresentaram, levando-nos, repentinamente, a utilizarmos estas 

ferramentas para criarmos conteúdo de aprendizado. Desde então continuamos 

desenvolvendo novas formas de nos relacionar, ensinar e aprender. 

Agora vivemos o ensino híbrido. Após a discussão dos protocolos em cada 

unidade escolar, temos vivenciado o retorno dos estudantes.  

Assim, realizamos a reflexão sobre nossa Priorização Curricular. Sabendo dos 

desafios que ainda estão por vir. Mas acreditamos que, assim como buscamos nos 

reinventar no ensino remoto, similarmente seja possível reorientar o planjemanto de 

acordo com as habilidades priorizadas em  cada componente curricular. Conhecer 
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quem são nossos estudantes, o que sentem, do que precisam, quais suas 

potencialidades e dificuldades e como incentivá-los tem sido primordial durante esse 

processo.  

Propomos um documento que nos reconheçamos como autores e que 

represente nossa rede de ensino. Além de elencar habilidades de cada componente 

curricular, é preciso refletir sobre as reais necessidades e expectativas de nossos 

estudantes. A escuta, o acolhimento às especificidades de cada educando têm sido 

fundamentais tanto para a aprendizagem  como para a manutenção do vínculo com a 

escola. 

Esperamos que os apontamentos expostos neste documento, construído 

coletivamente, possam subsidiá-lo, juntamente com sua escola, a pensar ações e 

estratégias na priorização de temas e discussões pertinente à vida e realidade de 

nossos estudantes! 

 

Equipe de Formação 
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1. UMA ABORDAGEM PARA AS 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

 

1.1. QUAL A IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS PARA A APRENDIZAGEM? 

 

Aprender consiste num processo interativo com o outro e que depende da 

relação saudável entre estudantes, professores e toda a comunidade escolar.  Cada 

sujeito tem conhecimentos, culturas, valores e visões que muitas vezes podem 

divergir dos outros. Na escola a interação ocorre nas relações equipe escolar/equipe 

escolar, equipe escolar/estudantes, equipe escolar/comunidade, 

estudantes/comunidade e estudantes/estudantes. São relações permeadas de 

trocas, convivência, conflitos e objetivos comuns ou divergentes. Em tais interações, 

cada vez mais, as competências socioemocionais têm sido priorizadas com o 

objetivo de preparar os estudantes para os desafios do mundo atual. As rápidas 

transformações tecnológicas, culturais e de valores da sociedade estão trazendo 

novas demandas, que exigem o domínio de competências socioemocionais, 

como ética, resiliência e respeito às diferenças. 

O desenvolvimento das habilidades cognitivas ocorre de forma integrada com 

as competências socioemocionais, contempladas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que orienta a inclusão da educação emocional em todos os 

currículos escolares. A escola tem fundamental importância ao proporcionar, em seu 

espaço, essa integração por meio de boas propostas pedagógicas. Dessa forma, 

podemos abordar as competências socioemocionais por meio de ações pedagógicas 

que envolvam a abordagem das emoções de nossos estudantes contribuindo para 

auxiliá-los a conhecerem-se melhor, desenvolver seus talentos e potencialidades 

como também superar limitações. Sujeitos que passam por dores, tragédias 

pessoais e grandes desafios possuem também potencialidades. Se a escola 

oportunizar trabalhar tais sentimentos e emoções, possibilitará o desenvolvimento de 

competências tais como a resiliência, a empatia, a cooperação, a 

autorresponsabilidade. 

Assim, podemos compreender que o desenvolvimento das competências 

socioemocionais está diretamente ligado à oferta de uma educação de qualidade 

onde a escola passa a enxergar seus estudantes como cidadãos que precisam se 



15 

 

desenvolverem e contribuírem para a melhoria da qualidade de vida da sua 

comunidade criando perspectivas para um futuro mais humano, que valorize suas 

diversidades e promova ações de desenvolvimento integral e sustentável. 

Segundo a BNCC (2018), as dez competências gerais da Educação Básica 

estão alicerçadas no desenvolvimento de habilidades necessárias para uma 

aprendizagem crítica e cidadã.  Essas dez competências compreendem habilidades 

socioemocionais, cognitivas e comunicativas.  

As competências relacionadas às habilidades socioemocionais são as 

seguintes:  

✓ Autoconhecimento e autocuidado: reafirma a importância do nosso 

estudante em conhecer suas necessidades físicas, emocionais, 

reconhecendo, ao mesmo tempo, as emoções do outro, para assim 

estabelecer relações saudáveis.  

✓ Empatia e cooperação: tais competências permitem a valorização e 

cooperação entre os indivíduos, resolvendo seus conflitos por meio do 

diálogo e respeito às diferenças.  

✓ Responsabilidade e cidadania: refere-se à nossa ação envolvida de 

responsabilidade, resiliência, flexibilidade e autonomia em relação a 

um coletivo, tomando sempre decisões embasadas por princípios 

éticos, solidários e de cidadania.  

✓ Trabalho e projeto de vida: trata-se da capacidade de apropriação de 

conhecimentos e experiências que permitam compreender as relações 

do mundo do trabalho, considerando suas diversidades culturais, além 

de contribuir para a tomada de decisões, alinhadas a um projeto de 

vida profissional e social. 

As competências relacionadas às habilidades cognitivas são:  

✓ Conhecimento: essa competência está relacionada à valorização e 

utilização do conhecimento construído historicamente sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital. Trata-se da capacidade de utilizá-los 

para explicar a realidade e contribuindo com o desenvolvimento da 

nossa sociedade.  

✓ Pensamento científico, crítico e criativo: compreende o exercício 

constante da curiosidade intelectual e a utilização das abordagens 

https://blog.saseducacao.com.br/letramento-digital/
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adequadas das ciências para investigar e refletir, gerando assim 

hipóteses e soluções, baseadas nas diferentes áreas do conhecimento. 

✓ Repertório cultural: apresenta a necessidade do desenvolvimento de 

senso estético, valorizando e reconhecendo as diversas manifestações 

artísticas e culturais, considerando suas características e 

especificidades.  

As demais competências são referentes às habilidades comunicativas:  

✓ Comunicação: é a capacidade do nosso estudante fazer uso das 

diversas linguagens (seja oral, corporal, visual, sonora ou digital...) 

para que se expresse, troque informações em diferentes contextos com 

variados indivíduos. 

✓ Cultura Digital: na era digital, no mundo permeado do avanço 

tecnológico e digital presente é importante que nosso estudante possa 

conhecer e utilizar-se das TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação) de forma crítica e responsável contribuindo para si 

mesmo e a sociedade como um todo. 

✓ Argumentação: estimula o estudante a argumentar com embasamento 

em fatos e fontes de informação confiáveis, formulando, discutindo, 

intermediando e defendendo ideias e pontos de vista. Tal competência 

é fundamental para a promoção dos direitos humanos, da consciência 

socioambiental e o consumo responsável.  

Dentro das competências apresentadas, observa-se a necessidade de 

desenvolver algumas habilidades emocionais importantes, como:  

EMPATIA - é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e poder 

compreender os sentimentos dela, de maneira racional e subjetiva.  

AUTOESTIMA - é o julgamento que cada um faz de si, em maior ou menor 

grau, que diz respeito ao quanto o indivíduo se aprecia ou não. A falta de 

autoestima é um fator que prejudica a capacidade de vencer desafios, por 

exemplo.  

ÉTICA - é a habilidade de avaliar a sua conduta e a dos outros, com base no 

conjunto de valores de uma sociedade e no que é definido como certo e 

errado nas diversas culturas existentes.    
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CURIOSIDADE - contribui para que os estudantes estejam sempre dispostos 

a aprender e a formular hipóteses para resolver questões racionais e 

subjetivas, além de ser importante para o desenvolvimento da criatividade.  

AUTONOMIA – para tomada de decisões por si mesmo, sem a ajuda de 

terceiros.  

CRIATIVIDADE – trata-se de uma competência a ser desenvolvida e que diz 

respeito à habilidade de inventar, inovar e se adaptar ao seu meio como 

também melhorar a vida das pessoas.  

COOPERAÇÃO – é a capacidade de ajudar, cooperar e contribuir para que 

um objetivo comum ou individual seja atingido. 

DISCIPLINA – envolve nossa organização necessária para a execução de 

tarefas, capacidade de manter o foco e aprender novos conteúdos. 

ASSERTIVIDADE – expressar-se com segurança para defender suas ideias e 

opiniões de forma objetiva, clara, coesa e com empatia.  

RESILIÊNCIA - refere-se à capacidade de se adaptar e contornar situações 

estressantes de forma saudável, sabendo lidar com frustrações e possuindo 

disposição para superar os obstáculos e limitações.  

 

O trabalho com essas competências necessita estar presente no 

planejamento das ações pedagógicas visando o desenvolvimento da autonomia e do 

protagonismo do estudante, tanto nos segmentos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental como também na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 

rede municipal de Diadema. O importante é proporcionar que a intencionalidade e as 

adequações necessárias para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e 

socioemocionais sejam compatíveis à realidade e necessidade do estudante de 

acordo com sua fase/segmento por meio de atualização do currículo, revisão dos 

materiais didáticos e no investimento na formação dos docentes. 

As competências socioemocionais na Educação Infantil são trabalhadas por 

meio dos eixos estruturantes (brincar e interagir) e dos direitos de aprendizagem 

(conviver; brincar; participar; explorar; expressar e conhecer-se) de forma que a 

criança se desenvolva integralmente.  Já no Ensino Fundamental o foco são as 

interações do estudante com áreas de conhecimento, a partir de uma abordagem de 

investigação, resolução de problemas, troca de informações e desenvolvimento 

multiletramentos de forma a possibilitar a sua participação significativa, autônoma e 
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crítica nas diversas atividades sociais. Na Educação de Jovens e Adultos as 

competências encontram-se na problematização das questões que o estudante 

jovem, adulto e idoso apresenta, na relação dialógica entre professores e estudantes 

de modo a significar sua aprendizagem de forma cidadã, crítica, autônoma, voltada 

para o reconhecimento das relações do mundo do trabalho e no apoio para a 

execução do seu projeto de vida. 

A inserção das competências socioemocionais no planejamento e nas 

práticas pedagógicas traz inúmeros ganhos para o desenvolvimento de todos os 

nossos estudantes, inclusive os que são público-alvo da Educação Especial (PAEE). 

Para este público, além da necessidade de desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, faz-se necessário, muitas vezes, o planejamento intencional de 

competências socioemocionais em ambiente escolar. O desafio para estudantes 

PAEE é tornar o ambiente favorável à sua aprendizagem, e nesse sentido, a 

incorporação das competências socioemocionais é mais um pilar importante na 

construção de um currículo e de um ambiente verdadeiramente inclusivo.  

1.2 AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

Diante do desafio imposto pelo contexto pandêmico que temos vivido, 

enfatizamos a importância da inclusão das competências socioemocionais no 

cotidiano das relações escolares e sua prática pedagógica. É essencial o 

fortalecimento de toda a comunidade escolar nesta área, uma vez que a escola se 

apresenta como um lugar privilegiado de debate, acolhimento e conhecimento, 

fatores potencializadores do processo de aprendizagem.  

Apresentamos alguns caminhos para reflexões e práticas pedagógicas que 

podem promover o desenvolvimento dessas competências: 

 

ESCUTA ATIVA 

A capacidade de escuta é fundamental na relação entre professores e 

estudantes. Ao começar a aula com esse acolhimento, é possível estabelecer um 

ambiente no qual os alunos se sintam confiantes para expor sentimentos e 

ideias. Dessa forma, eles são incentivados a se acolherem, fortalecendo vínculos 

afetivos e saudáveis. Discuta com os estudantes temas da atualidade, por exemplo, 

as eleições, a pandemia e as mudanças climáticas. Incentive os estudantes a 
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expressarem suas opiniões e a argumentar seus pontos de vista. Aproveite esse 

momento para trabalhar a capacidade de ouvir e dialogar em grupo. Diante do 

contexto atual, é importante conversar sobre os sentimentos relativos à pandemia, 

seus medos e apreensões. Muitas vezes, compartilhar das mesmas preocupações 

com alguém de confiança traz alívio, reduz a ansiedade e gera caminhos possíveis. 

 

CUIDADOS COM O CORPO E A MENTE 

Sabemos que a saúde física tem uma relação de proximidade com a saúde 

mental. Considerando isso, ouça seu corpo, seja gentil com ele e estimule os 

estudantes a fazerem o mesmo. Vale a pena aquela pausa para uma respirada 

profunda e vagarosa que permite-nos relaxar e aliviar as tensões do corpo. Se 

possível, feche os olhos e tente prestar atenção na sua respiração. Descanse sua 

mente. Fique atento aos sinais que seu corpo emite, pois, frequentemente, ele 

aponta suas necessidades por meio de dores, desconfortos, fadiga, insônia e outros. 

Dessa forma acolha suas limitações e seja compreensível com elas. 

 

RODA DE CONVERSA TEMÁTICAS 

Trata-se de uma boa estratégia para acolhimento e partilha, oportunizando 

um processo cooperativo de fortalecimento das relações. É uma possibilidade para 

acessar a inteligência coletiva, promover a convivência e trazer novos caminhos, 

gerando novas respostas para novas perguntas, necessárias nesta situação 

inesperada para todos. O professor tem a intencionalidade de escutar os 

participantes a partir de uma pergunta disparadora para reflexão (pode ser também 

um caso de um conflito que tenha acontecido com os estudantes). As respostas 

podem ser orais ou a partir de uma produção (redação, poema, roteiro, desenho, 

música, coreografia). É importante que seja mantido durante esses encontros temas 

formadores de opinião como preconceito, solidariedade, cooperação e respeito, a 

partir de textos, contação de histórias, vídeos, lives...  

ROTINA SEMANAL 

Neste período de ensino remoto e híbrido o estabelecimento de uma rotina é 

importante para o auxílio do estudante e sua família. Devemos nos atentar para a 

criação de uma rotina semanal de acolhimento, sempre estimulando a fala 

especialmente de sentimentos e sensações. Divulgar as próximas atividades, a 

rotina da semana, valorizar a participação e considerar os momentos vividos e a 
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perspectiva de seguir em frente é fundamental para manter e ampliar o vínculo 

afetivo. Trabalhar hábitos de estudo diante da nova rotina e contexto geral, 

orientando para que consigam organizar o tempo para estudos online, atividades 

familiares, realização e entrega das atividades escolares, não esquecendo a 

importância do tempo para brincar e atividades de lazer. 

LIVE 

A escola pode criar, se considerar tangível aos estudantes e professores, um 

canal no YouTube, perfil no Instagram, entre outros, e promover lives sobre temas 

de interesse dos estudantes.  

 

    CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, RODAS DE LEITURAS E SARAUS 

A contação de histórias não se restringe à educação infantil. Constitui-se 

numa prática privilegiada de acesso a todas as faixas etárias, colaborando para 

desenvolvimento da escrita e da oralidade, além de desenvolver a percepção de 

representações simbólicas. Pode ser utilizada em lives, vídeos, salas de aula virtuais 

e presenciais, para trabalhar os mais diversos conteúdos. 

DEBATES 

Possibilitar espaços nos quais os estudantes possam debater sobre temas da 

atualidade, por exemplo, as eleições, a pandemia e as mudanças climáticas. 

Incentive os estudantes a expressarem suas opiniões e a argumentar seus pontos 

de vista. Aproveite esse momento para trabalhar a capacidade de ouvir e dialogar 

em grupo. 

         

PROJETO DE VIDA 

O trabalho com projeto de vida pode ajudar o estudante, principalmente da 

EJA, a construir objetivos pessoais e profissionais, auxiliar nos processos de tomada 

de decisão, para que os estudantes possam fazer escolhas com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Atrelando autoconhecimento, vida 

em sociedade e mundo do trabalho o “projeto de vida” foca no desenvolvimento 

integral do estudante. 

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, ter espaços de escuta dos 

interesses dos bebês e das crianças/estudantes, nos quais possam expressar seus 

gostos, anseios e sonhos e apresentar sua compreensão de mundo para os seus 
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pares e os ouvir, pode ser uma estratégia para iniciar o trabalho de desenvolvimento 

desta competência.  

ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL  

Deve ser um momento de ensino e aprendizagem, não apenas para sanar 

dúvidas pontuais de roteiros de estudos ou corrigir atividades e avaliações, mas sim 

de diagnosticar o que precisa avançar e de motivar o estudante para as leituras e 

pesquisas que se fazem necessárias. Para tanto, o tempo da orientação individual 

deve ser produtivo, tornando a aprendizagem mais significativa. 
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2. POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ 

MAIS INCLUSIVA E COM MUITA 

DIVERSIDADE 

 

A conscientização é uma das 

fundamentais tarefas de uma educação 

realmente libertadora e por isso 

respeitadora do homem como pessoa. 

(Freire, 2002)                                   

Desde sua constituição como cidade, Diadema tem a vocação de abraçar 

todos aqueles que optaram por escolhê-la como local de residência e/ou que por ela 

passam para exercer atividades como trabalho ou estudo. Essa vocação, como não 

podia deixar de ser, é refletida nos princípios que fundamentam nossa Educação. 

Assim, esse “abraçar” pode ser retratado como a democratização do espaço 

escolar, o que está muito além de abrir os portões da escola a todos àqueles que a 

procuram: a questão do Acesso à Escola Pública mostra-se pequena quando 

comparada às questões de Permanência e de Qualidade Social da Educação. 

Dessa maneira, temos que ponderar quais as ações que promovemos para 

que todos e todas as crianças, jovens, adultos e idosos de nossa rede permaneçam 

na escola. Lembrando, ainda, que essa permanência deve ultrapassar o sentido de 

apenas “estar presente fisicamente”, indagamos: quais ações que tomamos para 

que os estudantes se sintam bem consigo mesmo, com seus pares, respeitando a 

diversidade humana que compõem o grupo escola e nossa sociedade no geral, de 

modo a conviver de maneira respeitosa e pacífica? Que atitudes tomamos para 

valorizar os saberes populares trazidos por cada estudante, com o potencial de 

enriquecer cada momento vivido numa sala de aula, parque, biblioteca, solário, 

quadra ou outros espaços que fazem parte das nossas unidades escolares? Quais 

oportunidades possibilitamos para que nossos educandos expressem seus desejos 

e necessidades?  

Com relação à Qualidade Social da Educação, é preciso pensar e colocar em 

ação estratégias que permitam que cada estudante tenha atendido, equitativamente, 
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seu direito à educação, garantido constitucionalmente a cada e a todo brasileiro que 

frequentar uma escola de Educação Básica em território nacional.  

Nesse sentido, as considerações suscitadas não serão completas nem 

tampouco legítimas se não levarmos em conta as atitudes que devem emergir para 

que uma escola inclusiva e com muita diversidade, pautada na concepção freiriana 

de Educação Popular, seja consolidada de fato. Para tanto, invitamos à leitura dos 

textos a seguir, que certamente nos embasarão e nos auxiliarão na construção de 

uma educação com as características desejadas.  

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

por Sandra Maria Gomes Scaravelli 

       Professora de educação especial e atual diretora do CAIS (2021) 

 

O município de Diadema desenvolveu nos últimos anos políticas que têm 

contribuído no sentido de garantir iguais oportunidades de usufruir bens e serviços 

sociais à sua população e, em relação às políticas educacionais, esta mesma 

postura se manteve e veio impregnada do ideário igualitário há quase trinta anos. 

O desenvolvimento da educação inclusiva já garantiu o acesso à 

escolarização regular, com financiamento e criação de programas de suporte em 

nosso município, através do C.A.I.S. (Centro de Atenção à Inclusão Social). 

Nesse momento tão específico do retorno presencial às aulas, temos que 

nos imbuir desse ideário e qualificar a permanência dos estudantes público-alvo da 

educação especial. 

Mantoan (2006) esclarece que toda crise de paradigma gera muita incerteza, 

insegurança, mas também muita liberdade e ousadia na busca de alternativas, de 

outras formas de interpretação, de novos conhecimentos que sustentem e norteiem 

a realização de mudanças.    

Esse deve ser um momento para análise de o que e como a escola ensina, 

de modo que os estudantes não sejam penalizados pela repetência, evasão, 

discriminação e, consequentemente, a exclusão.  

 

Trata-se de uma tarefa delicada, com múltiplos desafios para 

os sistemas de ensino, no sentido da superação das 

categorizações, de um currículo que atenda à flexibilização 

dos saberes, no debate e na organização da escola para o 
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olhar individualizado e, ao mesmo tempo, para todos os 

alunos. (Scaravelli, 2014) 

 

Desse modo, a inclusão escolar remete, necessariamente, a uma 

multiplicidade de possibilidades de intervenções pedagógicas, que vão além do 

simples acesso à escolarização. As estruturas de atendimento pedagógico requerem 

uma pluralidade de atendimentos para poder considerar a aprendizagem de todos os 

estudantes e de cada um.   

A opção por uma escola inclusiva, que valoriza a diversidade, não pode 

escapar da questão maior que é a inclusão social. Ambas precisam ser tratadas 

concomitantemente, visto que escola e a sociedade se influenciam 

simultaneamente.  

O trabalho pedagógico para a garantia do direito à educação de todos, 

focado no desenvolvimento de uma escola inclusiva implica, necessariamente, em 

mudanças profundas, tanto nas concepções já assentadas quanto nas práticas 

desenvolvidas. Aí reside a beleza, pois a proposta é uma reinvenção do que já se 

executa até este momento, mas também significa o desafio de se refletir 

constantemente, ou seja, é “a dor do crescimento”.   

 
Nesse sentido, cabe conhecer com maior clareza a realidade 

escolar, reconhecer o que o conhecimento científico tem 

desenvolvido a este respeito e trabalhar para a garantia de 

políticas com a necessária continuidade, que permitam o real 

desenvolvimento dos alunos, afinal, as gerações de alunos 

não podem ser a estopa que queima entre as discussões que 

não se firmam. (Scaravelli, 2014) 

 

Essa parceria, escola e professor itinerante é crucial, sobretudo nesse 

momento, para que possamos refletir as intervenções mais adequadas e as 

formações necessárias para efetivar em nossas escolas a concepção de inclusão de 

todos. O serviço do professor itinerante tem como objetivo "atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos por ele atendidos complementando, 

suplementando e servindo de apoio ao ensino comum". (BÜRKLE; REDIG, 2009, 

p.1) 

Nesse sentido, o trabalho realizado para favorecer mudanças nas práticas 

escolares, reflexões sobre o Projeto Político-Pedagógico, acesso e/ou adaptação ao 
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currículo, metodologia de ensino, seleção de estratégias, avaliação, entre outros, é o 

princípio para uma educação verdadeiramente inclusiva.  

2.2 EDUCAR PARA A DIVERSIDADE 

 

No contexto escolar, a diversidade é vivenciada no convívio de indivíduos 

diferentes em relação à raça, etnia, gênero, credo, cultura, orientação sexual, 

identidade e expressão de gênero, condição social e necessidades educacionais 

especiais no mesmo espaço. Porém, tratar a temática da diversidade é um grande 

desafio ainda carregado de preconceitos, dúvidas e medos.  

Entendendo o preconceito como uma definição preconcebida, uma opinião não 

justificada em torno de alguém ou de algo, baseada em estereótipos, é impossível 

um ambiente de paz e união na escola quando ele está presente. Pensar e discutir 

essa questão abertamente se faz cada vez mais importante no cotidiano escolar, 

afinal, é no dia a dia que se criam e perpetuam as práticas que contribuem para a 

afirmação de poder de determinados grupos sociais, mas, também é nele, 

principalmente na escola, que se pode introduzir de forma gradativa as mudanças 

em tais práticas. Assim, a atenção às diversidades e identidades deve estar 

presente nas ações promovidas pela escola. Todo (a) professor (a) necessita ter a 

responsabilidade e a consciência de seu papel como agente de transformação 

social, priorizando e estimulando o respeito às diversidades étnicas, religiosas, de 

gênero, sexuais, entre outras.  

Para oportunizar a valorização e o respeito à diversidade é elementar adequar 

a abordagem às necessidades, à faixa etária e ao contexto escolar dos estudantes. 

São inúmeras as possibilidades de fortalecimento ao respeito e é essencial que 

essas ações permeiem toda a práxis educativa e não somente as realizadas 

presencialmente em sala de aula.  

Portanto, no retorno às atividades presenciais, a integração entre os (as) 

estudantes deverá estar no foco do acolhimento para que todos (as) estejam 

sensíveis ao outro, que sejam empáticos, respeitosos, atingindo uma convivência 

prazerosa. Diante disso, é pertinente que a reflexão sobre o respeito às diversidades 

e às identidades seja pautada em uma educação em Direitos Humanos.  

A Educação em Direitos Humanos, deve ser considerada em três aspectos 

fundamentais: o primeiro trata-se de criar uma consciência nas pessoas de que elas 
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são sujeitos de direito, ou seja, que são dotadas de direitos que não lhes são 

concedidos por caridade, bondade ou algum tipo de milagre. Nossa herança 

paternalista e autoritária faz com que a clareza sobre os direitos ainda esteja 

prejudicada, sendo necessária uma formação cidadã contínua para que se interiorize 

a concepção de sujeitos de direito. A segunda esfera é sobre o empoderamento 

(empowerment), que é um processo de valorização e otimização da potência que 

cada pessoa tem para ser um sujeito da sua vida e um ator social, ou seja, que 

tenha atuação de fato e modifique o que é primordial no contexto em que vive. Que 

atue com consciência, propósito e atenção plena na sociedade. Que não seja mero 

espectador, que seja um transformador principalmente os grupos menos 

privilegiados, excluídos e discriminados. A terceira esfera é o “Educar para o nunca 

mais”: esse processo resgata memórias históricas para que nunca mais se admita o 

silêncio e a impunidade, construindo sociedades verdadeiramente democráticas. 

Portanto, é mandatório a promoção do respeito a toda e qualquer manifestação 

de diversidade como regra, acima de concepções individuais, entendendo 

diversidade como tudo que não é homogêneo, que apresenta pluralidade e 

multiplicidade.  

2.3 AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 

Na escola pública temos uma pluralidade ímpar para que de fato este espaço 

seja inclusivo e democrático, faz-se necessário uma educação multicultural com 

disciplinas que considerem seriamente as relações étnico-raciais, a fim de eliminar 

as discriminações e preconceitos no âmbito escolar.  

A concepção das relações étnico-raciais propõe que o estudante construa, em 

sua vida escolar, consciência e criticidade, e para tanto é fundamental ter clareza de 

sua identidade, reconhecer-se, orgulhar-se, conhecer e compreender a sua história.  

Devemos tratar com igual responsabilidade os conteúdos referentes aos 

povos originários, aos povos africanos e a outros povos considerados minorias 

étnicas. Aos indígenas e africanos, devemos a formação do povo brasileiro, que 

após um “apagamento” de suas trajetórias devido a um currículo eurocêntrico, não 

foi dada importância ou tratamento dos conhecimentos com a merecida significância 

e qualidade.  
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Discutir as relações étnicos raciais prescinde de ampla visão sobre essas 

questões em nosso país. Considerando todo o processo histórico das relações 

raciais, há que se trabalhar para a descolonização do currículo, abordando as 

diversidades sem o juízo de valor que hoje é atribuído, onde determinados povos 

ainda são vistos e apresentados como inferiores ou num patamar de evolução 

imaginário aquém dos povos europeus. Os conhecimentos de cada povo devem 

conter a reflexão deles mesmos, uma análise de dentro para fora e não de fora para 

dentro. Os conteúdos e temas têm que permear o cotidiano escolar em sua 

complexidade, não podem ser abordados apenas em festividades, projetos pontuais 

e tratados como folclore ou algo exótico. 

Para tanto é essencial proporcionar formações com professores, que sejam 

fundamentadas em teóricos, autores e estudiosos negros, indígenas e de outras 

etnias consideradas minoritárias, que não tragam a tradicional visão eurocêntrica, 

numa abordagem de currículo descolonizado, bem como em práticas consolidadas 

em quilombos remanescentes, aldeias indígenas ou movimentos sociais 

relacionados. Há que se considerar as dinâmicas de migrações forçadas e tratar 

com acolhimento a pauta dos refugiados. Através das formações busca-se a 

provocação e qualificação das prática e subsídios para a implementação das leis 

federais 10.639/2003, 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica; das leis municipais 

1.401/1994 que determina a inclusão de conteúdo programático de História da África 

e da cultura afro-brasileira  nos currículos das escolas públicas municipais de 

Diadema; e 2.810/2008 que institui a comemoração da Kizomba - A Festa da Raça, 

bem como sua inclusão no calendário oficial e propõe a expansão dessa festividade 

para as escolas.  

2.4 EDUCAÇÃO POPULAR 

 

A concepção de Educação da rede de Diadema está ancorada na concepção 

freiriana de Educação Popular, que objetiva fomentar uma Escola Cidadã, a qual se 

empenha em reinterpretar conhecimentos necessários à valorização do indivíduo, 

dentro do seu contexto social e cultural.   
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A Educação Popular se fortalece como movimento e política pública ao 

reconhecer os saberes das classes populares e a construção democrática e 

compartilhada do conhecimento, em um movimento de mão dupla que se ajusta 

numa alternância entre levar os saberes escolares para fora da escola, mas também 

de trazer os saberes populares para dentro da escola. As ações escolares são 

planejadas para promover a ampliação das possibilidades educativas dos ambientes 

e instâncias de ensino-aprendizagem e a oportunização de tempos e espaços de 

educação para além dos limites físicos e de abrangência do ensino 

institucionalizado.  

 É uma forma diferenciada de aplicar e buscar o saber dentro de parâmetros 

pedagógicos e consiste em buscar alternativas possíveis que fomentem a mudança 

através da conscientização das diferentes classes sociais e seus mecanismos de 

manutenção.  É um direcionamento a favor da ética, inclusão e outras formas de se 

libertar da opressão e dogmatismo que insistem em permanecer como única forma 

de construção social.   

Assim, creditamos em uma proposta educativa que converge com a dos 

círculos de cultura, que traz as questões cotidianas para dentro da roda, para o 

diálogo, para o debate, para a reflexão. O processo de aprendizagem surge dessa 

dinâmica entre elementos da vida cotidiana, dos saberes prévios e dos adquiridos 

em um constante processo dialógico de se pensar os saberes a partir de 

componentes da vida diária, do reconhecimento enquanto grupo de algo em comum 

(comunidade) e da propositura, da resolutividade, da ação, da transformação.  Todo 

espaço e todo indivíduo é um ensinante e ao mesmo tempo um aprendente e a 

cidade é o palco dessas conexões, assim denominado território educativo.  

2.5 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Vivemos em uma era onde as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs) estão presentes nos mais variados setores da sociedade e 

momentos de nossas vidas. As TDICS são utilizadas na busca e acesso a diversas 

informações, nas comunicações e no alcance de muitos sistemas de bens e serviços 

como os de educação, saúde, transporte, entres outros. Muitos estudantes 

nasceram imersos em ambientes digitais, outros, no entanto, passam a sensação de 

estarem anos luz de distância desses ambientes.  
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Nesse sentido, é preciso recordar que a escola não é um mecanismo isolado, 

ela existe em favor da sociedade, tem o poder de transformá-la. A escola deve criar 

condições para que os estudantes tornem- se pessoas críticas, criativas, 

propositivas, analíticas, preparando-as, dessa forma, para a vida e o mercado de 

trabalho.  

Numa sociedade que se transforma a uma velocidade assustadora, 

extremamente carente de pessoas que “saibam mais que uma máquina”, como 

aceitar que coexistam num mesmo espaço estudantes cujo domínio das tecnologias 

varia entre os extremos? 

A BNCC traz como uma das Dez Competências da Educação Básica a 

“Cultura Digital”, compreendida como a competência que nos leva a: 

 

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. 

(BNCC, 2018) 

 

Assim, não faz sentido pensarmos em uma escola inclusiva ao negarmos o 

desenvolvimento dessa competência, deixando de lado um letramento muito 

importante no presente cenário- o letramento digital. 

É fato que precisamos sair da escola analógica e situá-la na era digital, mas, 

muito mais que isso, temos que refletir a respeito de qual o uso fazer das TDICs na 

esfera escolar. Sabemos que muitos profissionais de educação adotam 

metodologias que não estimulam, nem engajam os estudantes à busca pelo 

conhecimento, sendo meros transmissores de conhecimentos e conteúdos 

acumulados historicamente pela humanidade. O emprego das TDICs por si só não 

garante, no entanto, que essa concepção de educação centrada no professor seja 

abolida. É essencial nos atentarmos para que as tecnologias não nos proporcionem 

“mais do mesmo”. Por isso, devemos estar preparados para enfrentar as mudanças 

no ambiente escolar e buscar metodologias que possam inspirar novas formas de 

ensinar e aprender.  
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Neste contexto, é fundamental que nossos estudantes, (crianças, jovens e 

adultos), sejam inseridos/imersos na cultura digital de modo a aproveitar plenamente 

os benefícios desta, que já se constitui em um direito humano fundamental. 

Usufruir das TDICIs de maneira plena no ambiente escolar significa 

possibilitar que nossos estudantes utilizem smartphones, notebooks e outros 

equipamentos como facilitadores na solução de problemas que ocorrem 

cotidianamente; que explorem as possibilidades de comunicação trazidas por essas 

novas linguagens; que façam uma leitura crítica das informações trazidas em suas 

pesquisas; que evitem, de modo refletido, o cyberbulliyng; que enxerguem nas 

TDICs um potencial de exercício de cidadania e de autonomia, enfim.   

Esse contexto exige que o(a) docente motive seus estudantes, possua a 

capacidade de organizar atividades em diferentes ambientes de aprendizagem, 

buscando meios e estratégias que facilitem a construção do conhecimento por seus 

estudantes, possibilizando que esses enfrentem os desafios da nossa época de 

forma consciente e critica, sendo capazes de selecionar as informações que se 

encontram à sua disposição. 



 

3. A PRIORIZAÇÃO CURRICULAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 



32 

 

A educação infantil, como a primeira etapa da Educação Básica e o primeiro 

contato dos bebês e das crianças com a escola, não serve mais como instituição 

assistencialista e não lhe cabe ser uma fase preparatória para o Ensino 

Fundamental. Dessa forma, a Educação Infantil deve ser um lugar e um tempo que 

privilegie a escuta atenta, que dê importância ao inesperado, que dê à criança todo 

tempo que necessite, que respeite a individualidade e as diferenças, que o adulto se 

disponibilize a ser a referência em que a criança possa voltar-se sempre que 

necessitar e que sua tarefa não seja simplesmente responder perguntas, mas que 

ajude a criança na descoberta, onde a intencionalidade do trabalho pedagógico 

tenha  comprometimento com a formação e o desenvolvimento integral, renunciando 

ao discurso da criança vazia e assumindo a dimensão histórica e cultural de cada 

uma delas. (MENDONÇA, 2009; RINALDI, 2016; SANCHES, 2021).  

Nessa etapa da educação não cabe mais o professor que persegue metas 

pré-estabelecidas sem respeitar o ritmo individual de cada criança. Nós, educadores 

da Rede Municipal de ensino de Diadema, temos como objetivo acolher as famílias e 

as crianças de forma respeitosa e, em nossa função social de educar e cuidar, 

participar do processo de formação do ser humano por meio de práticas que se 

preocupem com o bem-estar e autonomia das crianças, compreendendo que cada 

uma delas vive uma realidade social específica, que precisa ser considerada em 

nosso trabalho docente.  

A Educação Infantil em Diadema tem como princípios organizar os tempos e 

espaços de forma a estimular a ação coletiva e cooperativa entre as crianças, 

estimular o desenvolvimento da capacidade de argumentação, incentivando a 

expressão das múltiplas linguagens e opiniões sobre fatos e situações, proporcionar 

a participação no planejamento da vida cotidiana, assegurando o acolhimento, a 

escuta e o acesso à cultura humana, de forma a contribuir com o desenvolvimento 

do pensar, falar, ouvir, interagir e expressar, constituindo-se como sujeito ativo 

capaz de posicionar-se de modo crítico e sensível.  

Hoje, no atual contexto em que vivemos, após mais de um ano diante da 

necessidade da realização do ensino remoto em decorrência da pandemia mundial 

da COVID-19, encontramos a necessidade de reinventar a prática docente sem 

perder os princípios de uma educação baseada na escuta e ressignificar as 

aprendizagens, uma vez que a pandemia gerou grandes impactos sociais, 

interferindo na saúde física, emocional e financeira das famílias. 
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Entendemos que a formação e o desenvolvimento são frutos das experiências 

vividas pelas crianças como sujeitos sociais ativos, atribuindo sentido ao que vivem. 

Compreendemos a infância como tempo da formação da personalidade, pois dentro 

da visão vigotskiana, a criança é parte do meio vivo e esse meio nunca é externo a 

ela.  Por isso, o esforço coletivo da escola e das famílias durante esse período 

pandêmico é necessário para minimizar os impactos das medidas de isolamento 

social na aprendizagem dos bebês e das crianças, considerando a longa duração da 

suspensão das aulas presenciais que impossibilitou a escola de recebê-los.  

A concepção de infância e de Educação Infantil que temos em nossa rede 

gera uma forma de pensar, estruturar e fazer o cotidiano de forma reflexiva e 

estruturada. Como, então, ajudar na reflexão docente sem ser prescritivo? 

Quando pensamos em priorização curricular para Educação Infantil, nós da 

Rede Municipal de Educação de Diadema entendemos que, para essa fase da 

educação básica, tudo que é vivenciado é prioritário, tendo como ponto de vista o 

planejamento individualizado de cada turma. Todas as propostas de vivências, 

experiências e exploração perpassam pelos cinco campos de experiências descritos 

na BNCC. Para tanto, vale lembrar que esse documento enfatiza a ação dos adultos 

para garantir que as crianças tenham seus direitos, suas aprendizagens e o seu 

desenvolvimento humano de forma contextualizada mesmo durante o período 

remoto, híbrido e posteriormente o retorno presencial. 

Este documento tem como objetivo orientar as práticas pedagógicas que 

propiciam o acolhimento, a escuta, o protagonismo e a autoria infantil, valorizando o 

papel dos professores da primeira infância e compreendendo que o protagonismo 

infantil ocorre conjuntamente ao protagonismo docente, numa relação de 

interdependência. Ao assumirmos que as práticas cotidianas na Educação Infantil 

são ricas de significado, as divisões arbitrárias de tempo, espaço e material não 

devem existir, colocando sua intencionalidade no direito da criança e do bebê de 

aprenderem. Assim, é possível observar que temos aqui dois importantes elementos 

da relação pedagógica: os adultos — que criam contextos e possibilitam 

experiências — e as crianças — que, ao participarem dos contextos e das 

experiências, se desenvolvem. A intenção deste documento não é o de produzir uma 

nova listagem de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, pois ela encaminha 

os professores a olharem muito para os objetivos e pouco para as crianças. A 

proposta é que o professor, ao contrário, olhe primeiro para os bebês e para as 



34 

 

crianças, analisando, depois, como o universo da ciência, da arte e da cultura pode 

ampliar as experiências e vivências das crianças, organizando isso em seu 

planejamento. 

Para orientarmos as práticas pedagógicas, temos como estrutura as DCNEI 

(BRASIL, 2010), que, em seu artigo sétimo, afirmam que este nível educacional 

exerce três funções na sociedade. A primeira é a função social do acolhimento dos 

bebês e das crianças, assumindo a responsabilidade de educar e cuidar, 

complementando e compartilhando a ação da família. A segunda é a função política 

de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças, 

oportunizando o acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das 

infâncias. A terceira é a função pedagógica, pois indica a escola como um lugar 

privilegiado tanto para a ampliação e diversificação de repertórios e saberes de 

diferentes ordens, assim como estabelece o encontro e a convivência entre bebês, 

crianças e adultos. 

3.1 PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

 

Durante o momento de educação remota a intenção é garantir que os bebês e 

as crianças, em seu ambiente familiar, sejam escutados em suas necessidades e 

tenham garantido a valorização de suas conquistas, por isso, temos sugerido 

propostas de ações e vivências que validem e qualifiquem seu cotidiano, 

estimulando assim o desenvolvimento de suas aprendizagens. Não temos a 

pretensão de fazer com que as famílias assumam o papel do professor, ao contrário, 

apresentamos propostas que fazem parte do universo infantil e podem ser 

desenvolvidas no cotidiano familiar. Por isso, contamos com a parceria das famílias 

para que os bebês e as crianças continuem com qualidade em seu processo de 

desenvolvimento. 

As propostas planejadas pelos professores têm como objetivo orientar os 

familiares a interpretar o pensamento da criança com seriedade e respeito, 

buscando extrair sentido naquilo que é expressado, sem julgamento, tratando o 

saber como algo construído no processo das experiências vividas. Assim, cabe ao 

professor planejar e conduzir com intencionalidade as propostas educativas 

disponibilizadas às famílias com base nas interações e brincadeiras, favorecendo 

o processo de desenvolvimento dos bebês e crianças, valorizando as atividades de 
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cuidados pessoais, de afeto, e principalmente garantindo os direitos de 

aprendizagem, que são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se. 

Paulo Freire, um dos maiores educadores, numa carta em resposta a 

Malaguzzi já expressava sua preocupação com a escuta das crianças. Em suas 

obras, mesmo sem fazer um direcionamento específico aos meninos e meninas, 

demonstrava sua inquietação e crença na competência que toda criança possui de 

refletir e agir no mundo, com o mundo e sobre o mundo. 

 

O que poderia dizer ainda aos meninos e às meninas deste 

final de século? Primeira coisa, aquilo que posso dizer em 

função de minha longa experiência nesse mundo, é que 

devemos fazê-lo sempre mais bonito. E baseando-me em 

minha experiência que torno a dizer, não deixemos morrer a 

voz dos meninos e das meninas que estão crescendo. 

(FREIRE apud FARIA: SILVA, 2013) 

 

Desta forma, todo o conhecimento vivido até este momento de afastamento 

do ambiente escolar é um potencial caminho para o desenvolvimento de novas 

aprendizagens e de escuta ativa do professor, que irá traçar suas rotas e pensar seu 

planejamento para um futuro de momento híbrido até retomarmos onde almejamos o 

ensino completamente presencial. 

3.2 PERÍODO DE MOMENTO HÍBRIDO E RETORNO 

PRESENCIAL 

Na perspectiva de uma priorização curricular, no momento híbrido e retorno 

presencial, cabe à Educação Infantil a construção das propostas a partir da escuta, 

do cotidiano e das observações realizadas durante o ensino remoto, garantindo os 

direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se, e os eixos estruturantes, interações e brincadeiras. Nesse momento 

é interessante trazer a cultura familiar e as experiências vividas pelos bebês e 

crianças no período remoto para dialogarem com as propostas de experiências e 

vivências oportunizadas pela escola, na intenção de garantir o acolhimento e a 

adaptação no ambiente escolar. 
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 O planejamento deve partir das falas e ações diárias que serão vividas por 

cada indivíduo envolvido neste processo, considerando as experiências vivenciadas. 

Para tanto é preciso construir propostas que propiciem, aos bebês e crianças, a 

expressão de seus sentimentos, emoções, inquietações, descobertas e saberes já 

constituídos e que as deem voz em suas diferentes linguagens.  

Diante disso, é importante que o professor tenha um olhar atento para 

identificar os saberes desenvolvidos durante o processo do momento remoto, sem 

julgamento nem intenção classificatória ou comparativa, mas sim para considerar de 

maneira valorosa as aprendizagens desenvolvidas nesse momento pandêmico, e 

que possa então, garantir um planejamento das futuras ações que contemplem a 

individualidade de cada bebê e criança e  seu desenvolvimento integral.  

Nesta perspectiva entendemos que os encontros presenciais proporcionam 

ao professor um olhar e escuta mais próxima e atenta dessas crianças. Diante disso 

o professor deve observar as crianças nos encontros presenciais e virtuais e então 

analisar os registros que foram construídos a partir dessas observações, identificar 

quais são as reais necessidades cognitivas, afetivas, motoras e sociais que as 

crianças, após um contexto de um longo distanciamento físico, necessitam para o 

seu desenvolvimento integral, para então planejar as ações futuras. 

3.3 O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cabe ao professor da Educação Infantil de Diadema, no momento híbrido e 

retorno presencial,  ser observador, facilitador e mediador da cultura, organizador do 

ambiente social educativo, profissional que conduz com intencionalidade e base 

científica as propostas educativas que irão favorecer as interações e as 

brincadeiras, e respeitar os direitos de aprendizagem, profissionais que 

compreendam os processos de desenvolvimento dos bebês e das crianças, que 

valorizem as atividades de cuidados pessoais e individuais, reconhecendo o seu 

papel na constituição do afeto, de tal modo que possa estar mais do que apenas 

presente, mas que tenha consciência de seu fazer pedagógico, proporcionando o 

desenvolvimento integral dos bebês e das crianças assim como orientados pela  Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9394 de 1996, que 

estabelece, em seu Art. 29 o seguinte preceito para a Educação Infantil:  
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Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. (BRASIL, 1996) 

3.4 O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O currículo na Educação Infantil é considerado um currículo vivo, pois é 

construído a partir dos saberes dos bebês e das crianças, de experiências e do 

cotidiano, onde o professor planeja suas ações após verificar, por meio da escuta 

ativa, quais vivências são necessárias para o desenvolvimento das crianças da sua 

turma. As Diretrizes Curriculares Nacionais concebem o currículo da Educação 

Infantil como: “um conjunto de práticas que buscam articular os saberes e 

experiências das crianças com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança” (BRASIL, 

2010). 

 

Na explicitação do ambiente de aprendizagem, é necessário 

um currículo sustentado nas relações e nas interações e em 

práticas educativas intencionalmente voltadas para as 

experiências concretas na vida cotidiana, para a 

aprendizagem da cultura pelo convívio no espaço da vida 

coletiva, e para produção de narrativas, individuais e 

coletivas, através de diferentes linguagens. (BRASIL, 2010) 

 

A BNCC defende a ideia de que estar na escola é diferente de estar em 

outros espaços sociais, pois este é um espaço privilegiado de constituição da 

identidade, de vivência de relações sociais e de realização de múltiplas experiências 

de aprendizagens. 

 

O COTIDIANO COMO PARTE DO CURRÍCULO 

É no cotidiano que acontecem as experiências e aprendizagens dos bebês e 

crianças, por isso as práticas pedagógicas devem ser organizadas a partir do olhar 

atento a todos os momentos em que os bebês e as crianças permanecem na escola. 

Diante disso, entendemos que os tempos, os espaços, os materiais e os cuidados 
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pessoais, devem ser pensados e planejados garantindo os direitos de 

aprendizagem. É imprescindível que o professor considere na organização de seu 

planejamento os momentos de higiene, alimentação, descanso e sono, organizando 

uma rotina e um ritmo, mesmo nas repetições da vida cotidiana, de forma que 

dialogue e respeite os interesses e a singularidades dos bebês e das crianças, 

assim como também devem ser considerados, nesse mesmo planejamento, as 

ações de acolhimento das famílias, bebês e crianças na escola, garantindo o bem-

estar de todos. 

 

AS INTERAÇÕES  
Nós da Rede Municipal de Ensino de Diadema, de acordo com as DCNEI 

(2010), entendemos os bebês e as crianças como agentes e protagonistas de seu 

próprio conhecimento, que aprendem por meio das interações com o meio e com os 

outros. São essas interações que introduzem os bebês e as crianças no mundo e na 

cultura em que vivem. É por meio das interações com diferentes parceiros e com o 

meio que a criança vivencia experiências, desenvolve-se em vários aspectos, 

constrói e compartilha significados, sendo a brincadeira sua principal forma de 

expressão. 

O documento “Brinquedos e Brincadeiras nas creches” (BRASIL, 2012), 

indica que, para que as interações e brincadeiras ocorram com qualidade, é 

necessário identificar, planejar e organizar os espaços físicos, os brinquedos e os 

materiais propondo um ambiente educativo, que respeite a pedagogia das relações 

e favoreça experiências ricas em um mundo de afeto, de relações positivas e 

desafiadoras, de fantasias e encantamento.  

Por isso é necessário que no momento híbrido e no retorno presencial os 

eixos estruturantes da educação infantil “interações e brincadeiras” se mantenham, 

porém o desafio neste contexto será respeitar os protocolos sanitários de saúde e 

criar oportunidades de interações das crianças com seus pares e com os adultos de 

forma segura. 

AS BRINCADEIRAS 

A brincadeira não é apenas uma marca da infância, mas sim uma linguagem 

essencial para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Por isso é tão 

importante que o professor tenha seu olhar apurado para as brincadeiras e 

compreenda seu papel na qualificação das experiências vividas pelos bebês e 
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crianças. Assim, o professor deve cuidar para que esses momentos possam ser 

vividos pelos bebês e crianças na escola, com um planejamento mais atento em 

relação a organização do espaço e dos materiais, propiciando que a brincadeira e as 

interações entre as crianças aconteçam com os devidos cuidados seguindo os 

protocolos sanitários necessários.  

Ao pensar nesse planejamento do espaço e dos materiais, o professor deve 

se perguntar: Como organizá-lo de modo que permita que os bebês e as crianças 

convivam, brinquem, explorem, participem, se expressem, e se conheçam, levando 

em consideração os cuidados que precisamos ter diante do momento vivido na 

sociedade? 

 É necessário, então, priorizar ações que favoreçam o uso das diferentes 

linguagens e formas de expressões com base na emoção, na literatura, poesia e 

música, favorecendo situações lúdicas e de brincadeiras diversas, em que mesmo 

individualmente a criança possa visualizar e observar os demais.  

São exemplos de propostas: a leitura feita pelo professor, a promoção de 

produções estéticas com diferentes materiais,  criações e experimentações que 

permitam às crianças buscar memórias, emoções, sentimentos e sensações; 

permitir às crianças ouvir histórias, poemas, que possibilitem o reconto, o brincar 

com as palavras e a criação de ambientes afetivos; experiências em grupos com 

músicas, criando coreografias, cantando, dançando, criando e recriando 

movimentos, dramatizando; situações que, mesmo coletivas, permitam que sejam 

realizadas com o distanciamento necessário. Também, contextos educativos que 

permitam o desenvolvimento de empatia, tolerância, acolhimento e autocuidado, nas 

situações do cotidiano da escola e nas interações com as famílias. 

3.5 SOBRE O ACOLHIMENTO DE BEBÊS, CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS E CRIANÇAS PEQUENAS 

 

No momento híbrido e retorno presencial, é necessário voltar o olhar para os 

bebês e as crianças que retornaram à escola, a princípio com período de 

permanência e turmas reduzidas. Dentre estas crianças algumas retornarão depois 

de muito tempo longe da escola, outras ingressando neste ambiente pela primeira 

vez.  

Diante tantas preocupações da comunidade escolar quanto à organização 
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dos espaços, da rotina e de protocolos sanitários, precisamos prioritariamente focar 

o olhar para o acolhimento destes bebês e crianças. Cabe à gestão escolar planejar 

o acolhimento dos professores e funcionários da escola, favorecendo o bem-estar de 

todos, considerando que estes também foram afetados emocionalmente por este 

período de distanciamento da escola e estão retornando às suas rotinas de trabalho.  

Considerando o significado da palavra acolher (dar ou receber abrigo, 

proteção, agasalho) e refletindo sobre as relações no ambiente educativo, quando 

um adulto de fato acolhe uma criança, ele está proporcionando a proteção que esta 

precisa para se sentir segura neste novo espaço que fará parte da sua vida, do seu 

cotidiano, seja para brincar, movimentar-se, expressar-se e explorar com mais 

qualidade este novo ambiente. O desenvolvimento deste sentimento de segurança é 

o que vai fortalecer o vínculo entre as partes envolvidas, adulto e bebê/criança, 

principalmente nesse momento pandêmico.  

 

Desta forma, um vínculo de confiança, de segurança afetiva 

será a sustentação para o desenvolvimento de um sujeito 

seguro de si, que pode se expressar com competência e 

procurar respostas e indagações, porque foi escutado em 

suas necessidades. (SOARES, 2017) 

3.6 A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

 Como dito anteriormente, a Educação Infantil não é uma etapa preparatória 

para o Ensino Fundamental, porém devemos considerar que durante todo o 

processo de interação com o mundo, os bebês e as crianças adquirem experiências 

de narrativas veiculadas pelas diferentes linguagens, dentre estas a oral, a escrita e 

a visual. 

Há tempos se discute a importância e a necessidade de apresentar para a 

criança a função social da escrita, antes mesmo de alfabetizá-la, antes que se 

aproprie do sistema de escrita alfabética. A apresentação dos diversos gêneros 

textuais para a criança deve ser intencional, através de situações reais de escrita, 

que remetem ao seu cotidiano, para que conheça, perceba e venha a se apropriar 

das suas diferenças e da funcionalidade de cada um dos textos, possibilitando o 

entendimento para que serve e para que lemos e escrevemos, respectivamente.  

Entender que vivemos em um mundo letrado é importante, por isso é 
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essencial o professor considerar a função social da escrita, oportunizando 

momentos em que os bebês e as crianças vivenciem e explorem essas diferentes 

linguagens e situações comunicativas, através de brincadeiras com músicas, 

histórias, parlendas, manipulação e apreciação de livros, de revistas e embalagens, 

também criando situações em que as crianças possam se expressar através da fala, 

dos desenhos, de pintura, de registros com traços e  formas, do escrito de forma 

espontânea, sem a obrigatoriedade da alfabetização precoce, nem mesmo de cópias 

ou treinos. As DCNEI orientam que:  

 

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir 

que as crianças tenham experiências variadas com as 

diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no qual 

estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente 

marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, 

é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas 

infantis. (BRASIL, 2009) 

 

É possível a criança desenvolver suas potencialidades de construção da 

escrita num processo lúdico e por intermédio das interações e brincadeiras 

considerando assim, a sua infância, o seu processo de desenvolvimento e o tempo 

de aprendizagem. Desse modo, deve-se propiciar à criança pequena oportunidades 

de expressão, de desenvolvimento da linguagem, articulando com situações do seu 

cotidiano e da sua cultura, garantindo não apenas a compreensão ou memorização 

de símbolos, mas a compreensão de mundo e de seu lugar neste processo de 

construção 

 

É importante lembrar que dentre os bens culturais que 

crianças têm o direito a ter acesso está a linguagem verbal, 

que inclui a linguagem oral e a escrita, instrumentos básicos 

de expressão de ideias, sentimentos e imaginação. A 

aquisição da linguagem oral depende das possibilidades das 

crianças observarem e participarem cotidianamente de 

situações comunicativas diversas onde podem comunicar-se, 

conversar, ouvir histórias, narrar, contar um fato, brincar com 

palavras, refletir e expressar seus próprios pontos de vista, 

diferenciar conceitos, ver interconexões e descobrir novos 

caminhos de entender o mundo. É um processo que precisa 

ser planejado e continuamente trabalhado. (BRASIL, 2009) 
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 A comunicação é fator fundamental para o desenvolvimento humano: a 

criança desde pequena inicia este processo por intermédio dos gestos, do afeto, do 

olhar, do toque, do movimento, desenvolvendo, assim, os diferentes tipos de 

linguagem. A linguagem escrita é consequência de todo este processo, logo, é 

essencial que a criança, antes mesmo do grafar, seja apresentada ao mundo do 

escrito, ao mundo letrado, onde possa conhecer e identificar a função social desta 

escrita. 

 

Toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior do 

mundo, e toda leitura da palavra implica a volta sobre a leitura 

do mundo, de tal maneira que “ler mundo” e “ler palavra” 

constituam um movimento em que não há ruptura, em que 

você vai e volta. E “ler o mundo” e “ler palavra”, no fundo, 

para mim, implicam reescrever o mundo. Reescrever com 

aspas, quer dizer transformá-lo. (FREIRE; BETTO 1986, p. 

15)  

 

Quando essa ação de construção de conhecimento do objeto cultural, a 

escrita, se dá dessa maneira, pode vir a favorecer a criança, enquanto sujeito do 

processo, se perceber como sujeito cultural, social e histórico, sujeito criador de 

cultura.  

3.7 O LETRAMENTO MATEMÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Considerando a cultura em que estamos inseridos, é inegável que as diversas 

interações e explorações vivenciadas pelos bebês e pelas crianças proporcionam 

contato com elementos da Matemática: ainda pequenas, elas se interessam pelo 

número gravado em seus calçados, comparam quem recebeu o maior pedaço de 

bolo, escutam adultos reclamando dos preços altos, apreciam seus familiares 

usando o código de barras impresso em um documento e o celular para pagar uma 

conta etc., ou seja, a Matemática observada pelas crianças expressa genuinamente 

o conceito de Letramento Matemático, uma vez que está sendo empregada para 

mensurar, comparar, quantificar, comunicar, tomar decisões, entre outras ações, 

com a finalidade de  resolver os mais variados problemas cotidianos.  
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Mas, como articular na Educação Infantil o que expomos acima sem 

anteciparmos o conhecimento matemático a ser desenvolvido no Ensino 

Fundamental?  

Ao afirmarmos que a criança é um ser potente, capaz de elaborar ideias e 

construir conhecimentos, é implausível compactuarmos com uma concepção de 

Ensino da Matemática que se resuma a “cobrir números pontilhados” ou a recitar a 

sequência numérica por recitar. Tendo em mente que pensar matematicamente vai 

além de explorar conteúdos numéricos, temos brincadeiras, jogos, coreografias, 

situações comuns de sala de aula e arranjos de espaços e materiais que podem 

servir como disparadores de problemas que favoreçam o fazer matemático 

De acordo com Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 19), “resolver problemas na 

Educação Infantil é um espaço para comunicar ideias, pelo fazer comunicações, 

investigar relações por si matemáticas e, pela possibilidade, de questionar e levantar 

hipóteses, adquirem, relacionam e aplicam conceitos matemáticos”. 

Deste modo, a partir da observação, da escuta atenta, da reflexão e do 

planejamento cuidadoso é que podemos promover situações significativas que 

instiguem as crianças a elaborar, verificar e validar suas suposições, bem como a 

expressar e a explicar suas descobertas com confiança.  

Além disso, temos que nos atentar para que as situações propostas sejam 

possíveis de serem solucionadas com a mobilização de conhecimentos que as 

crianças já possuem, que despertem o gosto por investigar e por aprender. Tais 

situações, ainda, devem priorizar o desenvolvimento de formas de pensar, a 

cooperação, a escuta respeitosa das opiniões dos colegas e a metacognição. 

Nunca é demais lembrarmos o papel das múltiplas linguagens nos momentos 

de comunicação e representação de ideias matemáticas, sendo a fala, os desenhos 

e as dramatizações importantes instrumentos neste sentido. Ressaltamos, no 

entanto, que a preocupação com o emprego de símbolos típicos da Matemática, 

como os sinais de “+” e “-“, por exemplo, não deve ser objeto de atenção da 

Educação Infantil, pois, além de fazer parte da Cultura Escolar típica do Ensino 

Fundamental, pode ocultar partes importantes do processo de representação da 

solução construída pela criança. 

Concluindo, devemos nos lembrar que aprender Matemática na Educação 

Infantil é mais que conhecer números e contar: é sondar o espaço usando seu 

corpo, é observar padrões trazidos pelas canções acompanhadas por gestos e 



44 

 

palmas, é elaborar e testar hipóteses que envolvem medições, é tentar explicar/ 

relacionar o movimento dos ponteiros de um relógios com as alterações da 

intensidade da luz solar, é, enfim, um explorar/ experimentar/ construir/ comunicar 

de ideias com confiança e alegria a partir de situações significativas, que respeitam 

os saberes trazidos por cada criança, os diferentes ritmos e especificidades desta 

etapa da Educação Básica.     

3.8 CONCEITOS ORIENTADORES 

OS BEBÊS (BERÇÁRIO) 
Quando falamos em bebê pensamos em um ser frágil, sensível e incapaz de 

sobreviver sozinho. Entendemos que o bebê carece de alguém que olhe e fale com 

ele, que esteja sempre próximo para atender suas necessidades físicas e 

emocionais. Para tanto, é importante que esse alguém não seja apenas o que o 

alimenta, o troca, o tira e o coloca no berço, e sim, que esse alguém seja o que o 

insira ao mundo e às infinitas experiências e interações possíveis, tendo uma função 

importante no desenvolvimento físico e emocional (ORTIZ e CARVALHO, 2012). 

Portanto, no retorno presencial à escola, é imprescindível que o professor não deixe 

que esse momento pandêmico o afaste do acolhimento desses bebês, e o 

impossibilite de oferecer um ambiente seguro que oportunize experiências e 

aprendizados que favoreçam seu desenvolvimento integral. É preciso seguir as 

orientações dos protocolos sanitários sem esquecer que os bebês necessitam do 

olhar, da voz, do corpo que o segura e acolhe, sendo cada uma dessas ações 

elementos estruturantes para um desenvolvimento integral sadio.   

Pensando na função social do acolhimento dos bebês no momento híbrido 

proposto, principalmente para os bebês que não retornarão de forma presencial, as 

atividades assíncronas, publicadas quinzenalmente no Portal da Educação de 

Diadema e nos grupos de WhatsApp, deverão ser mantidas. Além disso, sugere-se 

oportunizar encontros síncronos com as famílias para favorecer e complementar a 

parceria com a escola. Para estes encontros, é importante priorizar a ação formativa, 

construindo pontes receptoras de atualizações sobre as propostas utilizadas 

quinzenalmente e/ou momentos de orientações pertinentes às ações junto aos 

bebês, mantendo-se, dessa forma, a construção de vínculos e acessibilidades entre 

as famílias e os docentes.  
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AS CRIANÇAS BEM PEQUENAS  

(MINIGRUPOS E MATERNAIS) 

 Para as crianças dos minigrupos e maternais que não retornarão de forma 

presencial no momento híbrido, as atividades assíncronas, publicadas 

quinzenalmente no Portal da Educação de Diadema e nos grupos de WhatsApp, 

deverão ser mantidas. Além disso, sugere-se dar continuidade aos encontros 

síncronos junto às crianças e as famílias como forma de oportunizar as interações, 

firmando o desenvolvimento do vínculo e favorecendo o olhar e a escuta ativa dos 

professores com as crianças em suas necessidades, peculiaridades e 

desenvolvimento, a fim de dar seguimento às ações pedagógicas.  

Para estes encontros síncronos, o olhar para o tempo excessivo da tela ainda 

é um fator que requer cuidado, portanto é importante ponderar o tempo destes em 

acordo com as propostas para a turma durante a semana.  É possível também usar 

esses momentos síncronos para fortalecer as parcerias com as famílias, por meio de 

ações formativas, construindo pontes receptoras de atualizações sobre as propostas 

utilizadas quinzenalmente e/ou momentos de orientações pertinentes às ações junto 

às crianças, mantendo-se, dessa forma, a construção de vínculos e acessibilidades 

entre as famílias e os docentes.  

 

AS CRIANÇAS PEQUENAS  

(FASE I E FASE II) 

Para as crianças de 4  e 5 anos além das atividades assíncronas, publicadas 

no Portal da Educação de Diadema quinzenalmente, faz-se necessário no processo 

de acolhimento e enquanto houver o momento híbrido, a aproximação dos 

professores com as crianças por intermédio de encontros síncronos, não apenas 

com as famílias, mas também com as próprias crianças, acolhendo suas 

inquietações e seus sentimentos, propiciando que desde muito cedo estas crianças 

tenham voz e possam falar sobre sua rotina, as situações do seu cotidiano, além de 

expressarem aprendizados, descobertas e conquistas neste momento de 

distanciamento social.  

Seguindo as orientações, os encontros síncronos realizados devem ser de no 

máximo 1 (uma) hora diária, respeitando assim, o tempo que as crianças desta faixa 

etária devem ficar em frente às telas.  
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O favorecimento de momentos de escuta, tanto nos momentos presenciais 

quanto remotos, além de contribuir para o processo de interação adulto/criança, 

criança/criança, permite o desenvolvimento da criança em situações comunicativas e 

de linguagem, fatores fundamentais na prática educativa da educação infantil com 

crianças pequenas. 

 

SUGESTÕES DE LEITURA:  

Documentação pedagógica - concepções e articulações (caderno 1). 
Disponível em:  

https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf 

 

Documentação pedagógica - uma possibilidade metodológica (caderno 2) 

Disponível em: 

https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_c937815f540b4ce1b5c85d47801d0bd4.pdf 

 

Documentação pedagógica - textos complementares (caderno 3). 

Disponível em: 

https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_89d5a94ac14345589bf8ec4341ee1396.pdf 

 

Livro: As cem linguagens da criança - A abordagem de Reggio Emilia na educação da 

primeira infância (Edwards, Gandini e Forman). 

 

Livro: As cem linguagens da criança - A experiência de Reggio Emilia em transformação. 

(Edwards, Gandini e Forman). 

 

Livro: A estética no pensamento e na obra pedagógica de Loris Malaguzzi (Alfredo 

Hoyuelos). 

 

Livro: Olhares em diálogo na Educação Infantil - aproximações com a abordagem de Emmi 

Pikler (Freitas, Pelizon e Chaves) 

 

Livro: Crianças, espaços e relações - como projetar ambientes para a educação infantil 

(Giulio Ceppi e Michele Zini). 

 

Livro: Complexidade e relações na educação infantil (Alfredo Hoyuelos e Maria Antonia 

Riera). 

 

Livro: Qualidade em Educação Infantil (Miguel A. Zabala). 

https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_c937815f540b4ce1b5c85d47801d0bd4.pdf
https://28bfd46c-ca5a-4ecb-bfbb-b6654ec0233c.filesusr.com/ugd/d6771e_89d5a94ac14345589bf8ec4341ee1396.pdf
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4. A PRIORIZAÇÃO CURRICULAR NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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Esperamos que as questões que se referem ao currículo, lançadas neste 

documento, possam ser objeto de considerações, propostas e encaminhamentos que, 

por meio de diálogos e revisões constantes, envolvam todo o coletivo escolar na 

construção de ações pedagógicas que atendam, de fato, o direito às aprendizagens 

integrais dos estudantes de cada unidade escolar.  

[...] pensar Educação Integral implica pensar no conjunto 

de oportunidades de formação humana que dialogam 

com o direito de bem viver. A escola não é uma bolha, e 

a vida escolar não pode ser reduzida a listas de 

conteúdos a serem ensinados e avaliados para 

selecionar os poucos “aproveitáveis” pelo sistema e os 

muitos que ficarão de fora (MOLL, PONCE, RONCA, 

SOARES, 2020, p.2098). 

É importante ressaltar que não se trata de uma nova proposta curricular, mas de 

priorização de habilidades essenciais que precisam ser mais atentamente 

organizadas no planejamento/replanejamento docente, principalmente considerando o 

longo período de distanciamento das aulas presencias e seus possíveis prejuízos 

para aprendizagem, através de práticas educativas que despertem a curiosidade dos 

nossos estudantes 

 

Todos nós estamos cheios de expectativas quanto a este 

retorno, queremos sim receber nossos queridos alunos e 

dar continuidade no processo de aprendizagem deles. 

Porém também existe um sentimento de preocupação 

com este retorno devido à situação pandêmica que ainda 

estamos vivendo e os riscos que ainda existem. Para 

tanto é fundamental que tal situação seja exposta com 

clareza, sendo fundamental a comunicação entre todos. 

Esse trabalho necessita garantir a segurança dos 

profissionais e crianças, orientação, organização dos 

tempos e espaços, além da garantia dos direitos de 

aprendizagem (EMEB Profª Zilda Gomes).  

 

 A proposta de priorização do Ensino Fundamental pauta-se na validação dos 

diversos conhecimentos, do reconhecimento dos saberes socialmente construídos e 
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na continuação da atenção aos temas geradores do cotidiano para desafiar o 

estudante a buscar a solução de problemas. É importante que o estudante seja ativo 

na construção do conhecimento, que seja estimulado para a criação, a invenção e a 

inovação buscando o bem comum. 

4.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DA 

PRIORIZAÇÃO CURRICULAR 

Este documento representa o resultado de um trabalho conjunto entre a equipe 

de formação da Secretaria de Educação de Diadema em parceria com os (as) 

coordenadores (as) pedagógicos (as) e professores (as) das escolas municipais da 

nossa rede.  

Iniciamos o processo de construção desse documento no mês de abril de 2021, 

com a apresentação dialógica para os (as) coordenadores (as) pedagógicos (as) 

sobre os Pareceres 05, 11 e 19 do Conselho Nacional de Educação que orientam e 

embasam a ação de reorganização do currículo, em decorrência do longo período de 

afastamento das aulas presenciais e a necessidade de adequação das aprendizagens 

dos estudantes.  

 Foi proposta também, para iniciar essa discussão com os (as) professores (as), 

a leitura de um texto contextualizador das ações pedagógicas realizadas desde março 

de 2020, enfatizando a importância da participação ativa desses profissionais na 

construção deste documento. Cada unidade escolar foi convidada a elaborar uma 

escrita coletiva, trazendo pontos importantes que compõem este documento, nos 

quais são explicitados princípios, concepções e metodologias a serem consideradas 

na realização do trabalho remoto e híbrido (retorno gradual dos alunos ao ensino 

presencial). A partir de quatro questões reflexivas, os professores foram convidados a 

discutir sobre aspectos importantes acerca do trabalho pedagógico para iniciar o 

planejamento do retorno presencial dos estudantes.  

Trecho da carta de reflexão enviada para os professores da rede:  

 

Agora, num momento de maior proximidade com o ensino híbrido, iniciaremos 

a discussão dos protocolos em cada escola com o objetivo de responder as 

questões de como se dará esse retorno, tais como: Será que nossas aulas 

continuarão as mesmas? Será possível prosseguir com os conteúdos e estratégias 

de aprendizagem que empreendíamos antes? O que realmente nosso estudante 
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aprendeu para seguirmos adiante? Quais perdas e dificuldades a pandemia trouxe 

para nossa vida? Como estamos lidando com a ausência de algum colega ou 

familiar em decorrência da pandemia? 

Assim, pensando num documento que represente a realidade da nossa rede, 

além de elencar habilidades de cada componente curricular, será preciso refletir 

sobre as reais necessidades e expectativas de nossos estudantes. 

Gostaríamos, portanto, da contribuição de seu grupo sobre as seguintes 

questões: 

Como o ensino remoto tem impactado os estudantes? Quais aspectos, que 

influenciam na aprendizagem, vocês acreditam que precisarão ser considerados no 

retorno presencial dos alunos? Considerando que não será possível prosseguir com 

os conteúdos e estratégias de aprendizagem que empreendíamos antes da 

pandemia, quais novas estratégias, adaptações serão necessárias no retorno das 

aulas presenciais?  Pontuem outras considerações que julgarem necessárias.  

 

Nesse ínterim, a equipe de formação organizou os (as) coordenadores (as) 

pedagógicos (as) em grupos de trabalhos específicos para a estruturação do 

documento e início de um processo de estudo e análise das habilidades essenciais 

para cada componente curricular. 

 Para a seleção das habilidades essenciais foram utilizados como documentos 

referenciais a Base Nacional Comum Curricular e a Proposta Curricular do município. 

Nesse primeiro estudo feito pela equipe de formação em conjunto com os (as) 

coordenadores (as) pedagógicos (as), as habilidades em cada componente curricular 

foram elencadas considerando os seguintes critérios: a sua relevância para cada 

componente curricular (aquelas que fundamentam e caracterizam o componente), 

habilidades que são significativas para a vida de hoje do estudante e as mais 

interdisciplinares e possíveis de serem relacionadas às habilidades de outras 

disciplinas. 

O próximo passo, entendendo a importância da participação dos professores 

nessa construção para que este seja um documento  condizente com a realidade e  

necessidades reais dos estudantes da nossa rede, foi disponibilizar a versão 

preliminar deste estudo, durante o período de 15 a 25 de junho de 2021 para que os 

(as) professores (as) do ensino fundamental analisassem as habilidades previamente 

selecionadas, apontando e justificando suas contribuições (inclusão, adequação ou 
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retiradas de habilidades), bem como o texto introdutório de cada componente 

curricular.  Em suas contribuições, as unidades escolares não mantiveram 

obrigatoriamente o texto de cada habilidade na íntegra, mas puderam observar o 

objetivo de aprendizagem em foco e contemplá-lo ao elencar as habilidades para 

cada componente curricular de cada ano ciclo.  

Após a compilação das contribuições, a equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Educação, juntamente com os (as) coordenadores (as) pedagógicos (as) 

analisaram e discutiram cada item, e iniciaram a sistematização das habilidades e a 

escrita dos fundamentos presentes em cada componente curricular. 

Nos componentes curriculares de Arte e Educação Física, a construção do 

documento de priorização aconteceu com a participação de assessores/formadores 

contratados pela Secretaria de Educação que organizaram grupos de discussão com 

professores das respectivas áreas.  Estes grupos de professores representantes 

construíram, de forma dialógica, uma primeira versão do documento, que foi 

analisada e validada pelos professores de Arte e Educação Física da rede.  

4.2 POR QUE E O QUE PRIORIZAR? 

A pandemia de Covid-19 e a consequente necessidade de distanciamento social 

teve grande impacto na Educação. 

 

Em tempos de pandemia tivemos de buscar por 

alternativas que substituíssem as aulas presenciais. Com 

isso vieram as aulas remotas, o uso de ferramentas 

digitais, aulas síncronas e assíncronas. Esse evento 

trouxe marcas severas para o ensino e aprendizagem 

dos nossos alunos. Professores e alunos precisaram se 

reinventar e a pandemia reforçou ainda mais a 

desigualdade brasileira, tendo em vista que muitas 

famílias não possuem acesso à internet, espaço 

adequado em casa para realizar as atividades propostas 

e muitos responsáveis têm uma jornada de trabalho muito 

extensa, tendo assim dificuldades em acompanhar os 

estudantes em suas atividades escolares. Muitas 

dificuldades dos alunos não conseguem ser sanadas por 

seus familiares, que por vezes alegam falta de 
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conhecimento e/ou paciência. Aquela missão que 

tínhamos em sala de aula, aquele olhar atento aos alunos 

com dificuldade de aprendizagem, passou a ser cargo 

também da família, que por vezes não consegue 

organizar sua rotina a fim de priorizar os estudos.  

Acredita-se que o maior impacto causado pela pandemia 

seja o de recuperar a defasagem de aprendizagem em 

que nossos alunos estão (EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz). 

 

Nossa realidade educacional, diante do cenário global afetado por essa 

pandemia que levou ao fechamento das escolas durante aproximadamente um ano e 

meio, bem como à manutenção do ensino remoto durante este período, está diante de 

diversos novos desafios, demandando estratégias urgentes para reduzir e evitar 

déficits de aprendizagem aos nossos estudantes.  

A suspensão repentina das aulas presenciais desde março/2020 obrigou os (as) 

professores (as) a adaptarem suas práticas pedagógicas ao ensino remoto, o que 

acabou distanciando do processo de aprendizagem escolar uma parcela dos 

estudantes com pouco ou nenhum acesso a equipamentos e recursos digitais.  

Neste contexto, e considerando o retorno gradual às aulas presenciais, após 

longo tempo fora das escolas, tornou-se imprescindível revisitarmos o Currículo 

municipal, com vistas a uma profunda reflexão sobre como retomar o planejamento 

pedagógico para nossos estudantes.  

Diante dessa situação, acreditamos que pensar o que é essencial em cada 

componente curricular, respeitando as faixas etárias, bem como o desenvolvimento 

de cada estudante no período de ensino remoto, qualifica o planejamento pedagógico.  

Portanto, a Priorização Curricular aqui apresentada, torna-se uma ferramenta 

fundamental para o planejamento da continuidade da proposta pedagógica, fazendo 

os ajustes necessários para que os estudantes possam aprender o que for 

necessário, visando garantir seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

integral.  

Considerando o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho 

Pleno (CNE/CP) nº 5/2020, que orienta que se proceda ao reordenamento do 

planejamento anual com o intuito de consolidar a realização qualificada do processo 

de ensino e aprendizagem nas escolas, foi realizada uma cuidadosa seleção e 

reorganização das habilidades essenciais propostas na BNCC que não podem ser 
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abandonadas sem que acarretem consequências mais graves para a formação 

adequada dos estudantes. 

Assim, este documento configura-se como uma referência para o planejamento 

dos (das) professores (as), tanto na situação de continuidade do ensino remoto 

quanto no retorno gradativo às aulas presenciais no ensino híbrido e quando for 

decretado o final do período de isolamento social.  

Esta proposta de Priorização Curricular vem contribuir como uma orientação 

para o (a) professor (a) a reorganizar o planejamento de suas aulas a partir do 

segundo semestre de 2021, tanto as propostas de atividades não presenciais para 

esse momento, como também no retorno gradual às aulas presenciais. 

 Também é preciso salientar que o planejamento do que será prioritário para cada 

turma precisa considerar, sempre, a autonomia do professor para realizar a 

reorganização dos conteúdos e a transposição didática deles, com foco nas 

necessidades reais de sua turma.  

Essa proposta de seleção de habilidades prioritárias para o ensino dos 

componentes curriculares se configura como uma orientação e não dispensa a 

curadoria do professor, conhecedor das condições de aprendizagem de suas turmas 

e de cada estudante individualmente. As escolas e professores terão autonomia para 

planejar de acordo com o conhecimento de seus estudantes, adequando à realidade 

de cada contexto, modalidade e à proposta pedagógica da escola. 

Enfim, o processo de reorganização curricular, nesse momento se depara com o 

desafio da transposição para o fazer pedagógico, diante da proposição de contribuir 

com os projetos, planos e ações de cada unidade de ensino frente aos desafios que 

circundam as relações e práticas pedagógicas no atual contexto.  

 

Em contrapartida, toda essa situação de distanciamento 

social e ensino remoto, trouxe aos familiares uma maior 

responsabilidade no acompanhamento da vida escolar 

dos seus filhos, bem como o desenvolvimento de certo 

grau de autonomia das crianças na realização das 

atividades (EMEB Marieta). 

 

Nessa perspectiva, apresentamos uma organização curricular pautada na 

priorização e progressão de habilidades que leva em consideração cada componente 

curricular e seus objetivos de aprendizagem, bem como a relação entre si e com os 
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outros componentes, os diferentes grupos etários e as singularidades da nossa rede 

de ensino, tendo como base concepções e princípios coerentes com uma educação 

integral pública e emancipatória. 

4.3 UM OLHAR NECESSÁRIO PARA OS NOSSOS ESTUDANTES 

NO RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL 
 

É indiscutível para nossa reflexão pensar sobre como o 

ensino remoto tem impactado os estudantes na 

aprendizagem. O maior impacto é o emocional, uma vez 

que sabemos que a socialização no espaço escolar é 

fundamental para o desenvolvimento integral da criança. 

Por mais que o professor interaja com suas crianças no 

ensino remoto, estão distantes fisicamente e nada 

substitui a troca explícita de afeto, pensamentos, valores 

e dinâmicas de pertencimento no mundo em que vivem. 

(EMEB Florestan Fernandes). 

Dentre tantas preocupações da comunidade escolar quanto à organização dos 

espaços, da rotina e de protocolos sanitários no momento do retorno gradual ao 

ensino presencial, é preciso também voltar o olhar para a importância do acolhimento 

dos estudantes que retornarão à escola, pois estes regressam depois de muito tempo 

longe e/ou adentram neste espaço pela primeira vez. Acreditamos que a adaptação à 

rotina da escola será algo que precisará de mais tempo até as novas rotinas e novos 

hábitos se fundarem. 

No retorno presencial precisamos nos atentar antes de 

tudo a questão emocional de nossos estudantes, como 

eles estão voltando, como está o contexto familiar e 

quais são os reflexos dessas situações em suas 

aprendizagens. Acolher as famílias, motivando as 

crianças a experimentar novas possibilidades de 

aprendizagens. Para priorizarmos a aprendizagem de 

nossos estudantes, esse aspecto será o essencial para 

que esta ocorra de maneira significativa e não de forma 

mecânica. Trabalhar a ansiedade e adequar os 

conteúdos para essa nova realidade para que 

consigamos priorizar com nossos estudantes o "ser" 
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como um todo. Mais do que nunca teremos que buscar 

uma educação integral, que veja o estudante como um 

todo, em todas as suas dimensões: emocional, 

psicológica, social e pedagógica.  

             (EMEB Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro) 

 

Nesse sentido, no momento de gradual retomada das aulas presenciais, será 

preciso planejar ações que promovam acolhimento dos estudantes por meio de 

atividades que desenvolvam: o sentido de pertencimento (para se sentirem aceitos, 

acolhidos e compreendidos, pertencentes ao grupo da escola, ao grupo da família, à 

cidade), a competência (para os estudantes sentirem-se capazes, exaltando as suas 

potencialidades, sentirem que podem gerenciar os desafios, cumprir metas e 

objetivos) e autonomia (sentindo-se capazes de realizar tarefas ou tomar decisões). 

Ou seja, se faz necessário conhecer os estudantes (que passaram por vivências e 

experiências que os modificaram nesse longo período de distanciamento físico da 

escola) tudo isso em conexão com as Competências Gerais da Educação Básica já 

previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

As estratégias de ensino a serem pensadas pós 

pandemia precisarão rever quais critérios irão ser usados 

para avaliar o estudante. Há de se pensar que as 

aprendizagens significativas não podem estar voltadas 

apenas à escrita e cálculo, mas sim a o desenvolvimento 

integral do estudante. (EMEB Mario Santa Lucia) 

Nesse retorno dos estudantes ao ensino presencial, a escuta ativa e a 

mediação avaliativa serão necessárias para conhecer as experiências vividas pelos 

estudantes durante o momento de afastamento do ambiente escolar. É preciso 

considerar esses diferentes saberes como um potencial caminho para o planejamento 

de novas rotas de aprendizagens.  

Nesse retorno será necessário o lúdico, contação de 

história e muita criatividade para inserir as crianças no 

ambiente escolar novamente de acordo com a situação 

atual. Um retorno presencial cauteloso, com uma atenção 

maior aos sentimentos dos alunos e das famílias, sendo 

necessário sentir com o cotidiano como as crianças estão 

no âmbito afetivo, de sua autoestima e para assim 
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adaptarmos o trabalho pedagógico de acordo com nossa 

nova realidade. (EMEB Henrique de Souza Filho - Henfil). 

 

Salientamos que este olhar avaliativo não deve ter um caráter classificatório ou 

comparativo. A ação mediadora do professor favorecerá o conhecimento, a 

compreensão e o acolhimento dos estudantes em suas potencialidades, 

necessidades e ritmos próprios de aprendizagem. Planejar novas estratégias 

educativas com base na compreensão do entendimento do estudante, caracteriza 

uma postura avaliativa inclusiva que se compromete a favorecer o processo individual 

de construção das aprendizagens de cada um e de todos os estudantes.   

Outro elemento importante a se considerar é a flexibilidade que os instrumentos 

avaliativos podem assumir, uma vez que a intenção é justamente a de atender às 

especificidades dos estudantes, tendo como objetivo facilitar, garantir e oferecer 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem a todos. Estratégias avaliativas 

podem variar de acordo com o desenvolvimento de cada estudante, mas devem ser 

sempre registradas como um instrumento de acompanhamento pedagógico.  

Enfim, uma avaliação mediadora evidenciará o processo das aprendizagens 

desenvolvidas pelos estudantes, conhecimento necessário para que o professor 

reorganize o planejamento das futuras ações afim de contemplar as necessidades 

individuais dos docentes.  

 

O primeiro passo é saber como está a aprendizagem dos 

alunos e qual a real defasagem causada pelo ensino 

remoto. Com base nisso será necessário adaptar o 

conteúdo de acordo com essa defasagem, mas levando 

também em consideração as crianças que não tiveram o 

ensino tão defasado e que não podem "estacionar". 

(EMEB Profª Annete Melchioretto). 

 

 Contudo, o processo de avaliação da aprendizagem deve ser entendido como 

uma ação mediadora, na qual a relação educador/educando é parte essencial nesse 

processo, que só existirá por meio do resgate da sensibilidade, do respeito ao outro, 

da convivência e de procedimentos dialógicos e significativos. 

A avaliação mediadora, segundo Hofmann (2009), se constitui de três tempos: 

observar, analisar e promover melhores oportunidades de aprendizagem. A 

observação atenta do professor tem por intenção conhecer o estudante, ouvir seus 
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argumentos, propor-lhe questões novas e desafiadoras, guiando-o por um caminho 

voltado à autonomia moral e intelectual, respeitando e valorizando os diferentes 

saberes dos estudantes, incluindo o conhecimento não institucionalizado, de modo a 

conhecer os processos singulares de aprendizagem. Somente com esse 

conhecimento o professor poderá então analisar e compreender suas estratégias de 

aprendizagem e tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo 

de construção do conhecimento.    

A avaliação do estudante PAEE (público-alvo da educação especial) não se 

diferencia, ao contrário, ela revela o seu nível de desenvolvimento e suas 

potencialidades, fornecendo elementos para um planejamento pedagógico diretivo, 

respondendo às necessidades deste estudante. 

 

4.4 UMA REFLEXÃO SOBRE ESTRATÉGIAS E ADEQUAÇÕES NO 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

“Percebemos que os estudantes se tornaram ainda mais 

o centro do processo das aprendizagens” (EMEB Fabíola 

de Lima Goyano). 

O replanejamento do tempo e da contextualização das ações educativas será 

necessário nesse momento, de modo que os professores possam realizar a 

revisitação de habilidades já propostas nas atividades não presenciais e contemplar 

também a nova organização curricular das habilidades e expectativas de 

aprendizagens prioritárias.  

Entender o estudante como centro do processo de aprendizagem significa 

organizar o replanejamento das ações pedagógicas respeitando sua trajetória durante 

o ensino remoto/híbrido e o ritmo de aprendizado que cada um apresentará a partir 

desse momento será necessário recorrer à utilização de diferentes linguagens, 

utilização de tecnologias digitais, ou seja, adequação de estratégias de ensino que 

possibilitem uma aprendizagem mais significativa e contextualizada, a partir de temas 

que façam parte da vida dos estudantes.  

 

Sabemos que não se pode descartar nenhuma estratégia 

de aprendizagem. Usaremos o giz, a lousa, o caderno, a 

folhinha e os livros, mas não será só isso. Precisamos de 
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ferramentas para ampliar as maneiras de ensinar. O uso 

da tecnologia deve continuar presente e assumir cada 

vez mais seu papel no currículo escolar. Não tem como 

voltar atrás. A educação tende a evoluir em suas 

ferramentas e para isso precisamos que a política pública 

de educação, através da Secretaria de Educação, faça 

seu papel de trazer a tecnologia ao alcance de todos, 

implementar tempo e condições para nossos alunos 

terem o pleno desenvolvimento das habilidades.  

      (EMEB Deputado Freitas Nobre) 

 

 Por último e não menos importante, é preciso garantir o espaço coletivo de 

planejamento dos professores.  A definição de habilidades essenciais em cada 

componente curricular é um primeiro passo. É preciso que os professores, com a 

clareza da importância das utilização das modalidades organizativas do planejamento: 

atividades permanentes, sequências didáticas  e projetos, possam promover a relação 

entre os objetos de conhecimento trabalhados nos diferentes componentes 

curriculares, através de uma abordagem interdisciplinar que  construa um fio condutor 

que possibilite ao estudante construir significado aos conhecimentos, superando a 

fragmentação de atividades soltas e descontextualizadas. 

 

[...] a Educação Integral exige que disputemos o conceito 

de uma escola para um desenvolvimento pleno. Uma 

escola que persiga certo equilíbrio curricular... quanto 

mais música, organização de peças teatrais, 

oportunidades de diferentes práticas esportivas [...] mais 

condições para o desenvolvimento em todas as áreas do 

conhecimento, mais condições para a complexificação do 

pensamento e construção de autonomia moral e 

intelectual. (MOLL, PONCE, RONCA, SOARES, 2020, p. 

2099) 

 

A superação da fragmentação disciplinar do conhecimento se faz necessária 

para transpormos o ensino descontextualizado quando proposto em “gavetas de cada 

componente curricular”. É preciso que a aprendizagem tenha relação com a realidade 

para que o estudante construa sentido ao que aprende, possibilitando-o refletir sobre 
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questões reais que estejam em seu entorno, que façam sentido ao seu território, sua 

identidade e seu protagonismo.  

Garantir que as habilidades não trabalhadas sejam 

contempladas, propor atividades desafiadoras e 

interessantes que correspondam às necessidades dos 

estudantes. As aulas precisarão ser mais dinâmicas e em 

sintonia com o contexto para que sejam significativas 

para os estudantes.  

      (EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho) 

 

4.5 LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A proposta pedagógica assumida por nossa rede, no componente de Língua 

Portuguesa, assume a centralidade do texto como unidade de trabalho em uma 

abordagem enunciativo-discursiva, de forma a sempre relacionar os textos a seus 

contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da 

linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e 

práticas sociais da nossa língua.  

O trabalho com os gêneros textuais rompe com a visão equivocada de que texto 

seria apenas impresso, oral ou escrito. Ao contrário, tem-se a certeza de que há 

outras linguagens em jogo nas interações humanas e que elas são complementares 

no processo comunicativo. Investe-se na tríade já conhecida - leitura, produção e 

análise linguística e apresenta-se uma ampliação de conhecimento dos gêneros 

textuais desde os anos iniciais.  

Nosso objetivo é a efetivação da alfabetização inicial e a ampliação da 

capacidade oral, leitora e escritora dos estudantes ao longo dos anos iniciais do 

ensino fundamental, ampliando os contextos de multiletramentos de forma a 

possibilitar sua participação de forma significativa, autônoma e crítica nas diversas 

práticas sociais atuais de usos da linguagem.  

Contudo, considerando as limitações trazidas pelo momento singular que 

passamos, elencamos, neste documento de priorização curricular, habilidades ligadas 

aos quatro eixos que organizam as aprendizagens de Língua Portuguesa, conforme 

propõe a Base Nacional Comum Curricular: 
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo 

Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da 

língua oral, as características de interações discursivas e 

as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais; no 

eixo Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a 

alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e 

desenvolvem-se, ao longo dos três anos seguintes, a 

observação das regularidades e a análise do 

funcionamento da língua e de outras linguagens e seus 

efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o 

letramento, por meio da progressiva incorporação de 

estratégias de leitura em textos de nível de complexidade 

crescente, assim como no eixo Produção de Textos, pela 

progressiva incorporação de estratégias de produção de 

textos de diferentes gêneros textuais. (BNCC, 2017, p. 

89) 

 

É importante salientar que, considerando como objetivos principais nos anos 

iniciais a ampliação dos multiletramentos, a apropriação do sistema da escrita 

alfabética, a formação do leitor e formação do produtor de textos orais e escritos, 

algumas habilidades prioritárias para o ensino de Língua Portuguesa são recorrentes 

em mais de um ano/ciclo, sinalizando a necessidade de um trabalho contínuo em sala 

de aula. 

 Nos três primeiros anos sugere-se priorizar um investimento em habilidades que 

fortaleçam os princípios alfabéticos para a apropriação do sistema de escrita, para 

desenvolvimento da oralidade e leitura na perspectiva de ampliar os letramentos, de 

forma gradual, respeitando as habilidades básicas para cada ano. Já para os demais 

anos, a sugestão é priorizar as habilidades básicas que visem o aprofundamento do 

processo de alfabetização, a formação do leitor e produtor de texto de forma mais 

autônoma, consolidando com os estudantes as práticas de alfabetização e letramento 

sem perder de vista as habilidades e conteúdos específicos de cada ano. 

Ainda, considerando as flexibilizações do currículo e da trajetória escolar 

oportunizadas pelos pareceres CNE/CP nº 05/2020, 11/2020 e 19/2020, reunindo em 

contínuo o que deveria ser cumprido com relação aos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento no ano de 2020 com o ano subsequente, apontamos algumas 
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habilidades dos anos/ciclos anteriores (por exemplo, habilidades do 1º ano para o 2º 

ano).  Sugerimos pequenas alterações e/ou supressões nas habilidades propostas na 

BNCC, adequando-as a progressão das aprendizagens considerando o conhecimento 

que temos do nível de aprendizagem dos nossos estudantes anterior ao cenário do 

afastamento das aulas presenciais, assim como a provável defasagem agravada pela 

pandemia.   

Por fim, destacamos a necessidade de trabalhar de forma articulada as 

dimensões da oralidade, da leitura e produção de textos, uma vez que as 

manifestações de linguagem se complementam.  A separação dessas práticas se dá 

apenas para fins de organização curricular, sendo trabalhadas e desenvolvidas de 

forma relacionada e complementar. 

Caberá à cada unidade escola a adequação, após diagnóstico inicial, das 

abordagens e seleção dos conteúdos em razão do nível de aprendizado apresentado 

por cada turma, bem como, a aquisição dos recursos tecnológicos e materiais 

necessários à efetivação e sucesso da proposta.  

 

ORALIDADE 

A linguagem oral é permeada pelas marcas dos grupos sociais aos quais os 

estudantes pertencem, carregando valores e conhecimentos que fazem parte do seu 

repertório cultural e do seu modo de viver. A criança recria a linguagem oral à sua 

volta como forma de participação na sociedade. Essa reconstrução é que as torna 

seres falantes e participantes no universo social. Essa variedade linguística é um 

ponto importante a ser observado e deve ser levado em consideração, pois é no 

processo de interlocução que as crianças se constituem como produtores de textos 

orais. 

Devido ao contexto que estamos vivendo podemos pensar novas estratégias 

para utilizarmos as habilidades e considerar objetivos que envolvam a oralidade, 

pensando nas diversas possibilidades de gêneros, oferecendo aos estudantes a 

compreensão de textos orais através de uma escuta ativa e contextualizada.  

A fala é um elemento discursivo que faz parte da cultura escolar e exerce um 

papel importante no ato de ensinar e aprender. Levando em consideração o desafio 

do ensino remoto, podemos entender que o eixo oralidade é uma prática de 

linguagem importante que integra todos os componentes curriculares. Ainda que o 

ensino esteja acontecendo de maneira remota/híbrida, podemos observar as 
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características das diferentes maneiras de falar que podem aparecer durante o 

atendimento com os estudantes nos grupos de WhatsApp ou através das aulas 

síncronas feitas pelas vídeo chamadas. 

 

LEITURA 

Para Paulo Freire (1988), “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, e, 

dentro dessa perspectiva, o eixo leitura compreende as práticas de linguagem que 

decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos e 

orais, assim como da sua interpretação.  

Quando selecionamos habilidades essenciais para a prática de leitura, devemos 

pensar em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, 

mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, 

diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha 

e cossignifica em muitos gêneros digitais. 

Devemos pensar que mesmo no contexto remoto/híbrido o estudante deve 

conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da 

função social da escrita, mas também reconhecendo a leitura como fonte de prazer e 

informação.  

Uma das competências gerais da área de linguagens na BNCC é proporcionar 

momentos em que o estudante se envolva 

 

[...] 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 (BRASIL, 2017, p 

89). 

 

ESCRITA/PRODUÇÃO DE TEXTO 

      De acordo com as competências de Língua Portuguesa constantes na 

BNCC, neste eixo destaca-se “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 
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construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia 

e protagonismo na vida social. 

A produção textual compreende uma gama enorme de gêneros (escritos, orais e 

multissemióticos) com diferentes finalidades que abrangem a autoria (individual e 

coletiva) e a interação, como por exemplo, comentários e avaliações em canais na 

web, narrativas, crônicas, expressão de posição em carta de leitor ou artigo de 

opinião, vlogs, entre outros.  

 Essa produção se inicia com as crianças contando, recontando e criando 

histórias oralmente e o professor é o escriba dessas narrativas. Depois passam as 

escritas com o apoio do colega e professor até chegar a escrita com mais autonomia, 

passando da produção colaborativa para a autônoma. O trabalho com a produção 

textual necessita de um planejamento para contemplar as etapas do seu processo de 

produção: planejamento, escrita, revisão e escrita final.  

 O desenvolvimento das práticas de linguagem neste eixo deverá englobar 

situações de produção textual de diversos gêneros que circulam nos diversos campos 

de atividade humana, propondo a utilização de diferentes ferramentas digitais, como 

áudio e vídeo, e diferentes finalidades, como vlogs, playlists, resenha de games, entre 

outros. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Os conhecimentos linguísticos permeiam em todos os campos ou esferas de 

atuação, já que a competência comunicativa pressupõe, além do domínio crítico de 

regras por parte do usuário da língua, também a observação das regularidades e a 

análise de seu funcionamento e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. 

Para tanto é preciso levar em consideração a importância de ressignificar 

práticas pedagógicas que pretendem levar o estudante à apropriação do sistema de 

escrita e ao desenvolvimento de habilidades que possibilitem olhar de forma reflexiva 

para o texto, levando em consideração as situações reais de comunicação. 

Sendo assim, as habilidades selecionadas na área da linguística são sugestões 

que podem auxiliar o professor na construção de seu plano de aula, já que levam em 

consideração a possibilidade de reflexão a respeito da escrita alfabética e das 

intenções comunicativas que permeiam as organizações textuais de diferentes 

gêneros, sejam eles orais, escritos ou multissemióticos, ou seja, os que envolvem 

diferentes linguagens. 
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

LINGUA PORTUGUESA 1º ANO 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

INTERCÂMBIO 

CONVERSACIONAL EM SALA  

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

 

Recitar parlendas, quadrinhas, trava-línguas, com entonação e observando as rimas.  

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 

possam ser repassados oralmente, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  

Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha 

de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e melodia. 

ESCUTA ATENTA Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

performances orais solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

RELATO ORAL Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

PROTOCOLOS DE LEITURA 

 

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

DECODIFICAÇÃO/FLUÊNCIA 

DE LEITURA 

Ler palavras de uso frequente. 

Realizar ajuste na leitura global de textos memorizados.  

FORMAÇÃO DE LEITOR Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em 

meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses. 

COMPREENSÃO EM 

LEITURA 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 

autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais 

ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

APRECIAÇÃO 

ESTÁTICA/ESTILO 

Apreciar poemas e outros textos diversificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 

reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e 

fruição. 

COMPREENSÃO LEITORA Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com ajuda do professor, cartazes, folhetos, 

 avisos e regulamentos, dentre outros, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO 

SISTEMA ALFABÉTICO/ 

CONVENÇÕES DA 

ESCRITA 

 

 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo 

semelhanças e diferenças.   

CONHECIMENTO DO 

ALFABETO DO 

PORTUGUÊS DO BRASIL 

Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

 

CONSTRUÇÃO DO 

SISTEMA ALFABÉTICO E 

DA ORTOGRAFIA 

 

Segmentar oralmente palavras em sílabas. 

Identificar fonemas e sua representação por letras. 

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

escrita. 

 

CORRESPONDÊNCIA  Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases usando letras/grafemas que 
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FONEMA-GRAFEMA representem os fonemas. 

 

 

 

 

 

 

ESCRITA 

COMPARTILHADA 

 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e 

regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo 

da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  

 

Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, 

histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição 

de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). 

 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, (re) 

contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas), 

poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-

literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 

REVISÃO DE TEXTOS Revisar 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. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO 

 

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

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais.  

 

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas mediais e finais 

 

CONHECIMENTO DO 

ALFABETO DO PORTUGUÊS 

DO BRASIL 

 

 

Nomear as letras do alfabeto e saber recitá-lo.   

Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa. 

 

 

 

FORMA DE COMPOSIÇÃO 

DO TEXTO 

Conhecer e reproduzir com apoio dos colegas e professor listas, agendas, calendários, regras, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 

impressos), a estruturação e diagramação específica desses gêneros. 

 

Identificar e (re)produzir com apoio dos colegas e professor em cantiga, quadras, quadrinhas, 

parlendas, trava-línguas e canções, rimas (aliteração e assonâncias) o ritmo de fala relacionado à 

melodia das músicas e seus efeitos de sentido.  
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LINGUA PORTUGUESA 2º ANO 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

 

 

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

 

 

Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia. 

 

 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, 

convites, receitas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados 

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

 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, 

curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados 

oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

ESCUTA ATENTA 

 

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 

e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

DECODIFICAÇÃO/FLUÊNCIA DE 

LEITURA 

 

 

Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 

globalmente, por memorização. 

 

FORMAÇÃO DE LEITOR 

 

Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam 

em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.  

 

 

 

 

 

 

COMPREENSÃO EM LEITURA 

 

 

 

 

 

Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de organização à sua finalidade.  

 

 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 

autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 

(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 

finalidade.  



71 

 

 

 

 

 

 

 

COMPREENSÃO EM LEITURA 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para 

público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto.  
 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, 

anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 

dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  
 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, 

folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros 

gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto.  
 

 

APRECIAÇÃO 

ESTÁTICA/ESTILO 

Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 

reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e 

fruição. 

 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO/LEITURA 

MULTISSEMIÓTICA 

 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO 

 

Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas 

sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.   

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de 

observação de processos, de fatos, de experiências, mantendo as características do gênero, 

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

Planejar e produzir cartazes e folhetos em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor 

para divulgar eventos da escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos 

textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto.  

 

 

ESCRITA COMPARTILHADA 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos 

que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, 

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

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários 

e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 

campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO DA ORTOGRAFIA 

 

Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar 

novas palavras. 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) 

e correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra). 

Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem vogais 

em todas as sílabas.  

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

CORRESPONDÊNCIA FONEMA-

GRAFEMA 

Escrever palavras, frases, textos curtos.   

FORMA DE COMPOSIÇÃO DO 

TEXTO 

 

Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação e 

seus efeitos na entonação. 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras e expressões. 

CONHECIMENTO DAS DIVERSAS 

GRAFIAS DO ALFABETO 

Conhecer letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.  

 

FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS 

TEXTOS/ADEQUAÇÃO DO TEXTO 

ÀS NORMAS DE ESCRITA 

Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções 

de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a estrutura 

específica de cada um desses gêneros.  

Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de fazer), relatos 

(digitais ou impressos), a estrutura textual específica de cada  gênero. 
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LINGUA PORTUGUESA 3º ANO 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

ORAL 

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

 

 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

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. 

ESCUTA ATENTA Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

ORAL 

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

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para 

público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em 

áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e 

o tema/assunto do texto.  
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

DECODIFICAÇÃO/FLUÊNCIA 

DE LEITURA 

 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 

FORMAÇÃO DE LEITOR 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. 

RECONSTRUÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

E RECEPÇÃO DE TEXTOS 

 

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, digital, 

reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.  

 

 

COMPREENSÃO DE 

LEITURA 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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COMPREENSÃO DE 

LEITURA 

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.  

 

Localizar informações explícitas em textos.  

 

APRECIAÇÃO 

ESTÁTICA/ESTILO 

 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

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

 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO 

 

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.).  

 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO/LEITURA 

MULTISSEMIÓTICA 

 

 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

COMPREENSÃO EM 

LEITURA 

 

Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e 

opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 

carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO 

Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já 

dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre as 

palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

PRODUÇÃO DE TEXTO/ 

ESCRITA COMPARTILHADA 

Planejar e produzir coletivamente ou em duplas textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e 

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

Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público 

infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda 

(cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras) 

Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações, incluindo, quando pertinente, 

imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

REVISÃO DE TEXTOS Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-

los e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO E DA 

ORTOGRAFIA 

 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/ 

qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de 

nasalidade (til, m, n). 

 

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

 

SEGMENTAÇÃO DE 

PALAVRAS/ 

CLASSIFICAÇAO DE 

PALAVRAS POR NÚMERO 

DE SÍLABAS 

 

Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas 

e polissílabas. 

 

PONTUAÇÃO 

 

Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação 

e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão. 

 

MORFOLOGIA 

 

Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho.  
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SINONÍMIA E ANTONÍMIA/ 

MORFOLOGIA/ 

PONTUAÇÃO 

 

Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinônimo) e separar palavras pelo 

critério de oposição de significado (antônimo).  

 

 

 

FORMA DE COMPOSIÇÃO 

DOS TEXTOS/ADEQUAÇÃO 

DO TEXTO ÀS NORMAS DE 

ESCRITA 

 

 

Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares (cartas) e diários, a estrutura própria desses textos 

(relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação 

específica dos textos desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).  

 

Identificar e reproduzir, em relatórios de observação, a estrutura e diagramação específica desses 

gêneros (passos ou lista de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados).  

 

Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando 

expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro 

dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.). 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO E DA 

ORTOGRAFIA 

 

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações irregulares fonema-grafema. 
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LINGUA PORTUGUESA 4º ANO 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

Assistir programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir dele, 

planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

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. 

PLANEJAMENTO DE TEXTO 

ORAL 

EXPOSIÇÃO ORAL 

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. 

DECLAMAÇÃO Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.  

RELATO ORAL/REGISTRO 

FORMAL E INFORMAL 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 

CONTAGEM DE HISTÓRIAS Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

 



81 

 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

 

 

 

COMPREENSÃO EM LEITURA 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

 

DECODIFICAÇÃO/ FLUÊNCIA 

DE LEITURA 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 

 

FORMAÇÃO DE LEITOR 

 

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. 
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COMPREENSÃO 

 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 

ESTRATÉGIA DE LEITURA 

 

Localizar informações explícitas em textos. 

 

Inferir informações implícitas nos textos lidos.  

FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO/LEITURA 

MULTISSEMIÓTICA 

 

Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 

aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

 

FORMAÇÃO DE LEITOR 

LITERÁRIO 

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. 

 

 

 

LEITURA COLABORATIVA E 

AUTÔNOMA 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e do professor e, mais tarde, de maneira 

autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.). 

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. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

ESCRITA COLABORATIVA 

 

Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses 

textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e 

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

 

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. 

 

ESCRITA AUTÔNOMA 

 

Identificar, planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.  
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PLANEJAMENTO DE 

TEXTO/PROGRESSÃO 

TEMÁTICA E 

PARAGRAFAÇÃO 

 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de 

acordo com as características do gênero textual. 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE TEXTO 

 

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. 

 

 

 

ESCRITA AUTÔNOMA E 

COMPARTILHADA 

 

 

Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos 

e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala de 

personagens. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 
ALFABÉTICO DA 

ORTOGRAFIA 

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

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

CONHECIMENTO DO 
ALFABETO DO PORTUGUÊS  

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

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

MORFOLOGIA/ 

MORFOSSINTAXE 

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

 

MORFOSSINTAXE 

 

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

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

FORMA DE COMPOSIÇÃO DE 
TEXTOS DRAMÁTICOS 

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

FORMA DE COMPOSIÇÃO DE 
NARRATIVA 

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. 
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LINGUA PORTUGUESA 5º ANO 

PRÁTICA DE LINGUAGEM: ORALIDADE 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

 

Assistir, em vídeo digital, a postagem de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir 

dele, planejar e produzir resenhas (digitais em áudio ou vídeo). * 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 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. 

PLANEJAMENTO DE TEXTO 

ORAL 

EXPOSIÇÃO ORAL* 

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. 

DECLAMAÇÃO Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

ESCUTA ATENTA Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

RELATO ORAL/ REGISTRO 

FORMAL E INFORMAL 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 

CONTAGEM DE HISTÓRIAS Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: LEITURA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

COMPREENSÃO EM LEITURA 

 

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

 

IMAGENS ANALÍTICAS EM 

TEXTOS 

 

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de 

dados e informações.  

 

Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 

 

 

DECODIFICAÇÃO/FLUÊNCIA 

DE LEITURA 

 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 

 

FORMAÇÃO DE LEITOR 

 

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.  

 

COMPREENSÃO 

 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  
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TEXTOS DRAMÁTICOS 

 

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. 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE LEITURA 

 

 

Localizar informações explícitas em textos. 

 

Inferir informações implícitas nos textos lidos.  

 

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.  

 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos. 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO/ LEITURA 

MULTISSEMIÓTICA 

 

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.   
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ESCRITA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

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. 

Planejar e produzir, com autonomia, textos de relato pessoal de acordo com as convenções do gênero e 

considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

Planejar e produzir textos argumentativos sobre tema de interesse, a partir de resultados de pesquisa em 

fontes de informação impressas ou digitais. 

 

ESCRITA COLABORATIVA 

Produzir roteiro para uma reportagem 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.  

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO/ CONVENÇÕES 

DA ESCRITA 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 

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

interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 

ESCRITA AUTÔNOMA 

Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e 

imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de 

personagens. 

REVISÃO DE TEXTOS 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. 
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PRÁTICA DE LINGUAGEM: ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

CONHECIMENTO DAS 

DIVERSAS GRAFIAS DO 

ALFABETO/ ACENTUAÇÃO 

 

Conhecer regras de acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 

PONTUAÇÃO 

 

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. 

 

MORFOLOGIA 

 

 

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

 

Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes 

pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 

FORMA DE COMPOSIÇÃO DO 

TEXTO 

 

 

Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura infantil, a 

formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto). 
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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. 

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

ALFABÉTICO E DA 

ORTOGRAFIA 

 

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações irregulares fonema-grafema.   

Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, 

como recurso coesivo anafórico. 

 

DISCURSO DIRETO E 

INDIRETO 

 

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. 

 

 

FORMA DE COMPOSIÇÃO DE 

NARRATIVA 

 

Planejar 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 pessoa.   
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4.6 MATEMÁTICA 

Inúmeros problemas do cotidiano são resolvidos com o auxílio dos 

conhecimentos trazidos pela área da Matemática: durante o dia realizamos 

contagens, medições, cálculos, defrontamo-nos com informações e previsões 

ligadas às probabilidades e estatísticas, lidamos com diversas tecnologias que se 

apoiam no pensamento computacional, (pensamento este intrinsicamente apoiado 

no raciocínio lógico desenvolvido pela área). Raras são as situações da vida fora 

dos muros da escola em que os conhecimentos matemáticos estão desconectados 

entre si ou de outras áreas do conhecimento. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, com relação à área de 

Matemática: 

 

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o 

desenvolvimento do letramento matemático, definido como 

as competências e habilidades de raciocinar, representar, 

comunicar e argumentar matematicamente, de modo a 

favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a 

resolução de problemas em uma variedade de contextos, 

utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas. É também o letramento matemático que 

assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 

matemáticos são fundamentais para a compreensão e a 

atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da 

matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento 

do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode 

ser prazeroso (fruição). (BRASIL, 2018). 

 

Em resumo, a ideia de letramento matemático não privilegia uma ou outra 

Unidade Temática* em detrimento das demais, pelo contrário: coloca como 

fundamentais os conhecimentos promovidos por esse componente curricular, 

mostrando a necessidade de se aprender e se conhecer algo que vá além das 

quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Diante do exposto e considerando as limitações trazidas pelo momento singular 

que passamos, bem como os apontamentos realizados pelos docentes da Rede 

Municipal de Ensino, optamos por elencar, neste documento de priorização 
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curricular, habilidades ligadas às cinco Unidades Temáticas que organizam as 

aprendizagens matemáticas, de modo a não retornarmos a práticas que tanto 

criticamos no passado, como também propiciarmos que os estudantes tenham 

contato com ferramentas que os possibilitem a continuar aprender e a resolver os 

problemas inéditos e variados que surgem em uma velocidade considerável devido 

aos avanços tecnológicos vivenciados pela humanidade. 

Unidades Temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, 

Probabilidade e Estatística. 
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS EM MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA- 1º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Contagem de rotina; 

✓ Contagem ascendente e descendente 

Reconhecimento de números no contexto 

diário: indicação de quantidades, 

indicação de ordem ou indicação de 

código para a organização de informações 

Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não 

indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

✓ Quantificação de elementos de uma 

coleção: estimativas, contagem um a um, 

pareamento ou outros agrupamentos e 

comparação 

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

pareamento e outros agrupamentos. 

Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 

elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para 

indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.  

✓ Leitura, escrita e comparação de números 

naturais; 

✓  Reta numérica 

Contar a quantidade de objetos de coleções até 50 unidades e apresentar o 

resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 

jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros (*) 

Comparar números naturais em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 

numérica. 



95 

 

✓ Composição e decomposição de números 

naturais 

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

com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de 

características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de 

estratégias de cálculo. 

✓ Problemas envolvendo diferentes 

significados da adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, retirar) 

Resolver problemas de adição e de subtração, até 2 ordens, com os significados 

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

manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

(*) A ordem de grandeza proposta na 1ª versão deste documento foi mantida devido à variedade de indicações apontadas pelos docentes durante a leitura, podendo  

ser ampliada de acordo com a necessidade de cada unidade escolar. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

✓ Padrões figurais e numéricos: investigação 

de regularidades ou padrões em 

sequências 

Organizar, classificar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, 

por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. 

 

✓ Sequências recursivas: observação de 

regras usadas utilizadas em seriações 

numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, 

menos 2, por exemplo) 

Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou 

regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números 

naturais, objetos ou figuras. 
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UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Localização de objetos e de pessoas no 

espaço, utilizando diversos pontos de 

referência e vocabulário apropriado 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua 

própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

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

ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se 

referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário 

explicitar-se o referencial. 

✓ Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento e relações com objetos 

familiares do mundo 

Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 

retangulares) a objetos cotidianos do mundo físico. 

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

desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de 

sólidos geométricos. 

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Medidas de comprimento, massa e 

capacidade: comparações e unidades de 

medida não convencionais 

 

Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais 

alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, 

mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar 

objetos de uso cotidiano. 
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✓ Medidas de tempo: unidades de medida 

de tempo, suas relações e o uso do 

calendário 

Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos 

a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos. 

 

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

utilizando calendário, quando necessário. 

✓ Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas 

 

Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário 

brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Noção de acaso 

 

Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, 

“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano. 

✓ Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 

simples 
Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 

✓ Organização de informações coletadas 

 

Organizar dados, num universo de até 30 elementos, por meio de tabelas e 

gráficos de colunas simples. 
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MATEMÁTICA- 2º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

✓ Leitura, escrita e comparação de números 

naturais (até 100) 

✓ Reta numérica 

 

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

resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 

jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 

Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e 

sem suporte da reta numérica. (*) 

✓ Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números naturais pela compreensão de 

características do sistema de numeração 

decimal (valor posicional e papel do zero) 

Comparar e ordenar números naturais (até 100 elementos) pela apropriação de 

características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 

zero).(**) 

Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 

correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, 

“tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos 

a mais e quantos a menos. 

✓  Composição e decomposição de números 

naturais 

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

com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de 

características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de 

estratégias de cálculo. 
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✓ Construção de fatos básicos da adição 
Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para 

resolver problemas. 

✓ Problemas envolvendo diferentes 

significados da adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, retirar) 

Resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois 

algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 

suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de 

registro pessoais. 

✓ Problemas envolvendo adição de parcelas 

iguais (multiplicação) 

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

parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 

ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

 

(*) A redação original da BNCC foi mantida, mas a ordem de grandeza indicada pode ser ampliada de acordo com a realidade de cada unidade escolar. 

(**) A ordem de grandeza indicada pode ser ampliada de acordo com a realidade de cada unidade escolar. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

✓ Construção de sequências repetitivas e de 

sequências recursivas 

Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a 

partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

✓ Identificação de regularidade de 

sequências e determinação de elementos 

ausentes na sequência 

Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências 

recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 
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UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Localização e movimentação de pessoas e 

objetos no espaço, segundo pontos de 

referência, e indicação de mudanças de 

direção e sentido 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal e, também, através de 

desenhos, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, 

considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e 

de sentido. 

✓ Esboço de roteiros e de plantas simples 
Esboçar roteiros a serem seguidos ou plantas de ambientes familiares, 

assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

✓ Figuras geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, 

esfera): reconhecimento e características 

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do 

mundo físico, por meio de registros. 

✓ Figuras geométricas planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo): 

reconhecimento e características 

Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em 

diferentes disposições ou em sólidos geométricos. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Medida de comprimento: unidades não 

padronizadas e padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) 

Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e 

de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 

(metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 
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✓ Medida de capacidade e de massa: 
unidades de medida não convencionais e 
convencionais (litro, mililitro, cm3, grama e 
quilograma). 

Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e 

unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 

quilograma). 

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

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

da semana de uma data, consultando calendários. 

✓ Medidas de tempo: intervalo de tempo, 
uso do calendário, leitura de horas em 
relógios digitais e ordenação de datas 

Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana 

e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de 

agenda. 

✓ Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas e 
equivalência de valores 

Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Análise da ideia de aleatório em situações 

do cotidiano 

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

“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.  

✓ Coleta e representação de dados em 

tabelas simples e de dupla entrada e em 

gráficos de colunas 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla 

entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender 

aspectos da realidade próxima. 

Organizar dados coletados e representar em listas, tabelas e gráficos de colunas. 
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MATEMÁTICA- 3º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números de até três 

ordens pela compreensão de 

características do sistema de numeração 

decimal (valor posicional e papel do 

zero) 

Comparar e ordenar números naturais (até a ordem  de centenas) pela 

compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional 

e função do zero).(*) 

✓  Composição e decomposição de 

números naturais 

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

manipulável, por meio de diferentes adições. 

✓ Construção de fatos fundamentais da 

adição e da subtração 

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

escrito. 

✓ Procedimentos de cálculo (mental e 

escrito) com números naturais: adição e 

subtração 

Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver 

problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

✓ Problemas envolvendo significados da 

adição e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e 

completar quantidades 

Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando 

diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 
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✓  Problemas envolvendo adição de 

parcelas iguais (multiplicação) 

Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com a ideia de adição de 

parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou 

não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

✓ Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em 

partes iguais e medida 

Resolver problemas envolvendo o conceito (ideia) de divisão de um número natural 

por outro usando estratégias e registros pessoais. 

✓ Problemas envolvendo significados de 

dobro, metade e triplo 

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

ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. (**) 

 

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Identificação e descrição de 

regularidades em sequências numéricas 

recursivas 

Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, 

resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo 

número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos 

faltantes ou seguintes. 

✓ Relação de igualdade 

Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições 

ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou 

diferença. 
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UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Localização e movimentação de pessoas e 

objetos no espaço, segundo pontos de 

referência, e indicação de mudanças de 

direção e sentido. 

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

deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 

referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

✓ Localização e movimentação: 

representação de objetos e pontos de 

referência. 

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

maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças 

de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 

✓ Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e 

esfera): reconhecimento e características. 

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

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

✓  Figuras geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 

esfera): reconhecimento, análise de 

características e planificações. 

 

Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro 

e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.  

 Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. 

✓  Figuras geométricas planas (triângulo, 

quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo): reconhecimento e análise  

Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e 

comprimento) e vértices. 
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UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Significado de medida e de unidade de 

medida 

Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de 

comprimento, tempo e capacidade. 

✓ Medidas de comprimento (unidades não 

convencionais e convencionais): registro, 

instrumentos de medida, estimativas e 

comparações 

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

padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e 

diversos instrumentos de medida, escolhendo os instrumentos mais apropriados 

para as medições. 

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

padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e 

miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 

✓  Medidas de tempo: intervalo de tempo, 

uso do calendário e ordenação de datas 

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

meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. 

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

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e 

digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade 

e sua duração. 

✓ Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de equivalências de um 

mesmo valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas 

Resolver problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores 

monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 
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UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Análise da ideia de aleatório em 

situações do cotidiano 

 

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

“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.  

 

✓ Análise da ideia de acaso em situações 

do cotidiano: espaço amostral  

 

Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, 

estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

 

✓ Leitura, interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

 

Resolver situações-problema cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

 

✓ Coleta, classificação e representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, 

por meio de tabelas e gráficos. 

 

 Organizar dados, em um universo de até 50 elementos, utilizando listas, tabelas 

simples e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de 

tecnologias digitais. 

(*) A redação original da BNCC foi mantida, mas a ordem de grandeza indicada pode ser ampliada de acordo com a realidade de cada unidade escolar. 

(**) A ideia de terça parte poderá ser trabalhada de acordo com a realidade de cada unidade escolar.  
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MATEMÁTICA- 4º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

- Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens 

Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, 

estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.(*) 

 

- Composição e decomposição de números 

naturais 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição 

e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

 

 

- Construção de fatos fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação 

 

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

na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da 

subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

- Propriedades das operações para o 

desenvolvimento de diferentes estratégias de 

cálculo com números naturais 

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

utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 

fazer estimativas do resultado. 

 

Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

 

- Problemas envolvendo significados da adição e Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, 
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da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, 

comparar e completar quantidades 

acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes 

estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 

 

- Problemas envolvendo diferentes significados 

da multiplicação e da divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração retangular, repartição em 

partes iguais e medida 

 

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

significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição 

retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

 

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

com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais, bem como pelo 

algoritmo. 

 

- Significados de metade, terça parte, quarta 

parte, quinta parte e décima parte 

Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 

5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

 

- Números racionais: representação decimal para 

escrever valores do sistema monetário brasileiro 

Relacionar que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas 

para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e 

centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. 
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

- Sequência numérica recursiva formada por 

múltiplos de um número natural 

Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um 

número natural. 

- Relações entre adição e subtração e entre 

multiplicação e divisão 

Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, 

as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e, quando possível, 

entre a multiplicação e a divisão para aplicá-las na resolução de problemas. 

- Propriedades da igualdade 

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, utilizando recursos de apoio (imagens, material manipulável). 

Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve 

as operações fundamentais com números naturais. 

UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

- Localização e movimentação: pontos de 

referência, direção e sentido; 

- Paralelismo e perpendicularismo 

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. 

 



110 

 

- Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e 

planificações 

Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. 

 

Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. 

- Congruência de figuras geométricas planas. 

Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas 

quadriculadas ou triangulares, ampliando, se possível, com o uso de tecnologias 

digitais. 

- Figuras geométricas espaciais (prismas e 

pirâmides): reconhecimento, representações, 

planificações e características 

 

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

seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

- Medidas de comprimento, massa e capacidade: 

estimativas, utilização de instrumentos de medida e 

de unidades de medida convencionais mais usuais 

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

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

- Áreas de figuras construídas em malhas 

quadriculadas 

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, 

pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas 

figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. 
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- Medidas de tempo: leitura de horas em relógios 

digitais e analógicos, duração de eventos e 

relações entre unidades de medida de tempo 

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

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

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

situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de 

realização de uma tarefa e sua duração. 

- Medidas de temperatura em grau Celsius: 

construção de gráficos para indicar a variação da 

temperatura (mínima e máxima) medida em um 

dado dia ou em uma semana 

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. 

- Problemas utilizando o sistema monetário 

brasileiro 

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. 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

- Análise de chances de eventos aleatórios  

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

ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar 

frações. 
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- Leitura, interpretação e representação de dados 

em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas 

simples e agrupadas, gráficos de barras e 

colunas e gráficos pictóricos 

Ler, interpretar e 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. 

 

- Diferenciação entre variáveis categóricas e 

variáveis numéricas; Coleta, classificação e 

representação de dados. 

Organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 

agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

(*) A redação original da BNCC foi mantida, mas a ordem de grandeza indicada pode ser ampliada de acordo com a realidade de cada unidade escolar. 

 

 

MATEMÁTICA- 5º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Sistema de numeração decimal: leitura, 

escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de até cinco ordens 

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

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

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

de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de 

numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 
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✓ Propriedades das operações para o 

desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculo com números 

naturais 

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

utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer 

estimativas do resultado. 

 

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

ampliar as estratégias de cálculo. 

 

✓ Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, configuração 

retangular, proporcionalidade, repartição 

equitativa e medida 

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. 

 

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

envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias 

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

 

✓ Problemas de contagem 

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 
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formas de registro pessoais. 

✓ Números racionais: frações unitárias mais 

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

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 materiais manipuláveis e, se possível, a 

reta numérica como recurso. 

✓ Números racionais expressos na forma 

decimal e sua representação na reta 

numérica 

 

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. 

✓ Comparação e ordenação de números 

racionais na representação decimal e na 

fracionária utilizando a noção de 

equivalência 

Identificar frações equivalentes, utilizando recursos como imagens e materiais manipuláveis. 

✓ Números racionais: representação 

decimal para escrever valores do sistema 

monetário brasileiro 

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

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

representação do sistema monetário brasileiro. 

 

✓ Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números racionais 

cuja representação decimal é finita 

Resolver 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. 
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Relações entre adição e subtração e 

entre multiplicação e divisão 

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. 

 

✓ Propriedades da igualdade e noção de 

equivalência 

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, usando 

material de apoio, como exemplo imagens. 

 

Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 

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

 

✓ - Grandezas diretamente proporcionais 

Problemas envolvendo a partição de 

um todo em duas partes proporcionais 

 

 

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. (**) 
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UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Plano cartesiano: coordenadas 

cartesianas (1º quadrante) e 

representação de deslocamentos no 

plano cartesiano 

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

como mapas, células em planilhas eletrônicas (quando possível) e coordenadas 

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

✓ Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

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

analisar, nomear e comparar seus atributos. 

✓ Figuras geométricas planas: 

características, representações e 

ângulos 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e 

desenhá-los, utilizando material de desenho ou, quando possível, tecnologias digitais. 

✓ Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

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

esquadros ou softwares de geometria. 

✓ Ampliação e redução de figuras 

poligonais em malhas quadriculadas: 

reconhecimento da congruência dos 

ângulos e da proporcionalidade dos 

lados correspondentes. 

 

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/ou com o uso de tecnologias digitais, quando possível. 
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UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Medidas de comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade: 

utilização de unidades convencionais e 

relações entre as unidades de medida 

mais usuais 

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

massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as 

unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

✓ Áreas e perímetros de figuras 

poligonais: algumas relações 

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. 

✓ Medidas de tempo: leitura de horas em 

relógios digitais e analógicos, duração 

de eventos e relações entre unidades 

de medida de tempo 

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.  

✓ Problemas utilizando o sistema 

monetário brasileiro 

Resolver 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. 
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UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

✓ Espaço amostral: análise de chances 

de eventos aleatórios 

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

esses resultados são igualmente prováveis ou não. 

✓ Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis 

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

todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer. 

✓ Leitura, coleta, classificação 

interpretação e representação de dados 

em tabelas de dupla entrada, gráfico de 

colunas agrupadas, gráficos pictóricos 

e gráfico de linhas. 

Analisar e Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas (simples ou de 

dupla entrada) e gráficos (colunas agrupadas ou linhas), referentes a outras áreas do 

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

objetivo de sintetizar conclusões. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 

coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, meios de 

comunicação, com ou sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a 

finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

(*) A redação original da BNCC foi mantida, mas a ordem de grandeza indicada pode ser ampliada de acordo com a realidade de cada unidade escolar. 

(**) De acordo com os apontamentos de algumas escolas, optamos por manter a redação original da BNCC.
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4.7 CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

O ensino de Ciências Naturais com o compromisso da formação integral 

dos estudantes, segundo a BNCC, se justifica ao considerarmos que o 

desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos ou melhores 

produtos e serviços também pode promover desequilíbrios na natureza e na 

sociedade. 

Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza 

tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), 

mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das 

ciências. Espera-se, desse modo, possibilitar que os  estudantes tenham um novo 

olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções 

conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum (BNCC, 

2017, p. 321). 

Assim, é preciso oferecer oportunidades para que os estudantes 

envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar 

momentos de investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua 

curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de 

criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas primeiras 

explicações sobre o mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde 

e seu bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os 

procedimentos próprios das Ciências da Natureza. 

Pensando assim, elencamos habilidades essências que estimulam o 

desenvolvimento do pensamento científico, contemplando os três eixos previstos 

na BNCC de Ciências Naturais: Matéria e Energia, Terra e Universo, Vida e 

Evolução. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacamos temas como: 

diversidade, corpo humano, grupos animais, energia solar, micro-organismos 

(transmissão e prevenção de doenças causadas por bactérias e vírus como 

forma de estimular hábitos de higiene e autocuidado durante a pandemia.
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA- 1º ANO 

 

UNIDADE TEMÁTICA: MATÉRIA E ENERGIA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS 

MATERIAIS 

 

 

- Comparar características de 

diferentes materiais presentes em 

objetos de uso cotidiano, 

discutindo sua origem, os modos 

como são descartados e como 

podem ser usados de forma mais 

consciente. 

 

- Observar os materiais encontrados no entorno da escola, 

identificando a matéria-prima da sua confecção. 

- Associar as características dos materiais com seus diferentes usos. 

- Reconhecer e classificar diferentes materiais presentes na rotina de 

sua comunidade, compreendendo os modos como são produzidos e 

descartados, bem como o seu impacto no meio ambiente. 

- Compreender a importância de evitar o desperdício de materiais, 

- Identificar as ações humanas que provocam poluição e degradação 

ao meio ambiente 
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UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

 

CORPO HUMANO 

Localizar, nomear e representar 

graficamente (por meio de 

desenhos) partes do corpo 

humano e explicar suas funções.  

- Identificar as partes do corpo humano, 

- Reconhecer as funções das partes do corpo humano, 

- Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de 

desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções. 

- Reconhecer o corpo humano valorizando as diferentes culturas, por 

meio de pinturas, fotografia etc. 

HÁBITOS DE HIGIENE Discutir as razões pelas quais os 

hábitos de higiene do corpo (lavar 

as mãos antes de comer, escovar 

os dentes, limpar os olhos, o nariz 

e as orelhas etc.) são necessários 

para a manutenção da saúde.  

- Investigar os hábitos cotidianos de higiene de cada aluno. 

- Identificar os hábitos de higiene necessários no cotidiano. 

- Compreender que a falta de higiene pode causar doenças. 

- Compreender a importância dos hábitos de higiene para a 
manutenção de sua saúde, como forma de combate as doenças. 

- Identificar os cuidados com a saúde, higiene, alimentação e 
vacinação. 

 

RESPEITO À 

DIVERSIDADE 

Comparar características físicas 

entre os colegas, reconhecendo a 

diversidade e a importância da 

valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças. 

- Identificar e valorizar as diferentes características físicas e culturais 

do ser humano, enfatizando o respeito e a inclusão em sua 

comunidade local e sociedade. 
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UNIDADE TEMÁTICA: TERRA E UNIVERSO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

ESCALAS DE TEMPO 

Identificar e nomear diferentes 

escalas de tempo: os períodos 

diários (manhã, tarde, noite) e a 

sucessão de dias, semanas, 

meses e anos 

- Identificar as atividades do cotidiano que são realizadas em cada 

período do dia. 

- Compreender a passagem do tempo (dia, semana, mês e ano), seus 

períodos e estações, identificando tais mudanças no seu cotidiano. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - 2º ANO 

 

UNIDADE TEMÁTICA: MATÉRIA E ENERGIA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

PROPRIEDADES 

E USOS 

DOS MATERIAIS 

 

Identificar de que materiais (metais, 

madeira, vidro etc.) são feitos os 

objetos que fazem parte da vida 

cotidiana. Como esses objetos são 

utilizados e com quais materiais 

eram produzidos no passado. 

 

- Reconhecer e classificar diferentes materiais presentes na rotina de sua 

comunidade, compreendendo os modos como são produzidos, utilizados e 

descartados atualmente e no passado, bem como o risco de acidentes e o 

seu impacto no meio ambiente. 

- Identificar os diferentes materiais usados em outros tempos e culturas. 
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UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES 

DOMÉSTICOS 

 

Discutir os cuidados necessários à 

prevenção de acidentes domésticos 

(objetos cortantes e inflamáveis, 

eletricidade, produtos de limpeza, 

medicamentos etc.).  

 

 

 

- Apontar utensílios potencialmente perigosos no ambiente doméstico e/ou 

escolar, para prevenir possíveis acidentes. 

- Investigar o destino de descarte de determinados materiais. 

- Compreender a adequação do uso de diferentes materiais na elaboração de 

objetos cotidianos, analisando a reutilização e o descarte. 

- Identificar e reconhecer os cuidados e prevenção de acidentes domésticos, 

observando os fatores de risco em torno de sua casa e caminho da escola, 

compreendendo a relação destes com as questões socioambientais. 

- Observar fatores de risco em torno de sua casa e no caminho da escola. 

 

 

 

SERES VIVOS NO 

AMBIENTE 

 

Descrever características de plantas 

e animais (tamanho, forma, cor, 

fase da vida, local onde se 

desenvolvem etc.). 

Investigar a importância da água e 

da luz para a manutenção da vida 

de plantas em geral.  

 

- Descrever características dos animais, como tamanho, formato e as cores 

do corpo. 

- Averiguar, por meio de experiências, a importância da água e da luz como 

fontes de energia, reconhecendo o ciclo da água e a necessidade da luz 

solar para a manutenção da vida, no meio ambiente. 

- Reconhecer os ciclos da água. 

- Discutir a necessidade da água para a manutenção da vida em geral. 
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PLANTAS 

 

Identificar as principais partes de 

uma planta (raiz, caule, folhas, 

flores e frutos) e a função 

desempenhada por cada uma delas 

e analisar as relações entre as 

plantas, o ambiente e os demais 

seres vivos. 

 

- Identificar as principais características das plantas de seu cotidiano.  

- Especificar e nomear as características dos animais e plantas que fazem 

parte do seu cotidiano, compreendendo as suas funções, bem como a 

condição ambiental de seu habitat natural. 

- Explorar em seu meio as partes de uma planta, identificando-as e 

observando as suas funções e sua importância para os seres vivos na cadeia 

alimentar, bem como as consequências quanto ao desmatamento. 

 

UNIDADE TEMÁTICA: TERRA E UNIVERSO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

MOVIMENTO 

APARENTE DO 

SOL NO CÉU 

 

O SOL COMO 

FONTE DE LUZ E 

CALOR 

 

Descrever as posições do Sol em 

diversos horários do dia e associá-

las ao tamanho da sombra 

projetada.  

 

- Observar a posição solar em diferentes horários, percebendo o tamanho e 

forma da sombra projetada, assim como a luminosidade refletida no 

ambiente. 

- Perceber a própria sombra em relação ao sol. 

- Identificar diferentes temperaturas em objetos do cotidiano quando expostos 

ou não ao sol. 

- Desenvolver hábitos saudáveis e responsáveis identificando os horários em 

que podemos nos expor aos raios solares. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA - 3º ANO 

 

UNIDADE TEMÁTICA: MATÉRIA E ENERGIA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

POLUIÇÃO SONORA E 

VISUAL E OS 

IMPACTOS DELAS NA 

SAÚDE 

Discutir hábitos necessários para a 

manutenção da saúde auditiva e 

visual considerando as condições 

do ambiente em termos de som e 

luz. 

- Identificar situações de risco para a saúde visual e auditiva. 

- Classificar ambientes em relação à luminosidade e ao nível de ruído. 

- Listar hábitos que podem causar algum tipo de risco para a saúde 

visual e auditiva. 

UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

REVESTIMENTO DO 

CORPO, LOCOMOÇÃO 

E ALIMENTAÇÃO DOS 

ANIMAIS 

 

 

Identificar características sobre o 

modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais 

comuns no ambiente próximo 

- Listar animais mais comuns no ambiente próximo. 

Identificar hábitos alimentares de animais mais comuns no ambiente 

próximo. 

- Diferenciar animais de acordo com o tipo de alimentação: herbívoros, 

carnívoros e onívoros. 

- Relatar como se deslocam os animais mais comuns no ambiente 

próximo. 
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ALTERAÇÕES 

MORFOLÓGICAS NOS 

ANIMAIS DE ACORDO 

COM O TEMPO DE 

VIDA 

Descrever e comunicar as 

alterações que ocorrem desde o 

nascimento em animais de 

diferentes meios terrestres ou 

aquáticos, inclusive o homem. 

- Identificar as etapas do processo de desenvolvimento de animais. 

- Identificar o ser humano como integrante de um grupo de animais. 

- Descrever a etapa de desenvolvimento de animais ovíparos e vivíparos. 

- Comunicar as diferenças entre as fases da vida do ser humano: 

infância, juventude, idade adulta e velhice. 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

ANIMAIS PELAS 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

Comparar alguns animais e 

organizar grupos com base em 

características externas comuns 

(presença de penas, pelos, 

escamas, bico, garras, antenas, 

patas etc.). 

- Classificar os seres vivos de acordo com as características externas. 

UNIDADE TEMÁTICA: TERRA E UNIVERSO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

Sistema Solar Observar, identificar e registrar os 

períodos diários (dia e/ou noite) 

em que o Sol, demais estrelas, 

Lua e planetas estão visíveis no 

céu. 

- Observar e registrar os aspectos do céu diferentes momentos do dia e 

da noite; 

- Identificar astros observáveis no céu: o Sol e demais estrelas, a Lua e 

os planetas; 

- Relacionar a rotina com os períodos diários (dia e noite). 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA - 4º ANO 

 

UNIDADE TEMÁTICA: MATÉRIA E ENERGIA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

TRANSFORMAÇÕES 

REVERSÍVEIS E NÃO 

REVERSÍVEIS: 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

COM IDENTIFICAÇÃO DOS 

ELEMENTOS QUE 

OCASIONAM 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. 

 

Testar e relatar transformações nos 

materiais do dia a dia quando expostos 

a diferentes condições (aquecimento, 

resfriamento, luz e umidade). 

 

 

- Observar aspectos visuais que ajudem a identificar as misturas 

de dois ou mais materiais, por exemplo água com óleo; 

- Identificar que dois ou mais materiais podem formar uma 

mistura; 

- Identificar misturas na vida diária. 

- Observar materiais expostos a diferentes condições de 

aquecimento, resfriamento, luz ou umidade. 

- Relatar mudanças em materiais quando submetidos a 

diferentes condições. 

- Elaborar explicações acerca de transformações observáveis 

nos materiais. 

- Comparar transformações de diferentes materiais quando 

submetidos a condições distintas. 
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UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

PAPEL DOS SERES VIVOS 

NA CADEIA ALIMENTAR. 

 

 

MICRORGANISMOS, 

VACINA, SISTEMA 

IMUNOLÓGICO, SINTOMAS 

E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS. 

Analisar e construir cadeias 

alimentares simples, reconhecendo a 

posição ocupada pelos seres vivos 

nessas cadeias e o papel do Sol como 

fonte primária de energia na produção 

de alimentos. 

Propor, a partir do conhecimento das 

formas de transmissão de alguns 

microrganismos atitudes e medidas 

adequadas para prevenção de 

doenças a eles associadas. 

- Analisar e construir cadeias alimentares simples; 

- Identificar a posição dos seres vivos, inclusive o homem, em 

cadeias alimentares simples; 

- Identificar doenças causadas por microrganismos. 

- Descrever hábitos de higiene para a prevenção de doenças 

causadas por microrganismos. 

 - Propor atitudes e medidas para a prevenção de doenças 

causadas por microrganismos na escola e na comunidade. 

UNIDADE TEMÁTICA: TERRA E UNIVERSO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura 

 

Associar os movimentos cíclicos da 

Lua e da Terra a períodos regulares e 

ao uso desse conhecimento para a 

- Associar o movimento de rotação à duração dos dias e das 

noites. 

- Associar a periodicidade das fases da Lua com o calendário. 
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construção de calendários em 

diferentes culturas. 

- Associar o tempo de duração do movimento de translação da 

Terra com a contagem dos anos. 

- Comparar calendários utilizados por diferentes culturas ao 

longo da história. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - 5º ANO 

 

UNIDADE TEMÁTICA: MATÉRIA E ENERGIA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

DOS MATERIAIS 

 

Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 

estado físico da água para explicar o ciclo 

hidrológico e analisar suas implicações na 

agricultura, no clima, na geração de energia 

elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

- Nomear as mudanças de estado físico da água que 

ocorrem no ciclo hidrológico.  

- Identificar fatores que podem interferir no ciclo 

hidrológico. 

 

CICLO DA ÁGUA, 

MUDANÇAS DE ESTADO 

FÍSICO E INFLUÊNCIA DA 

TEMPERATURA 

 

Identificar os principais usos da água e de outros 

materiais nas atividades cotidianas para discutir e 

propor formas sustentáveis de utilização desses 

recursos. 

 

- Relatar as transformações que ocorrem no ciclo 

hidrológico na Terra. 

- Analisar as implicações do ciclo hidrológico na 

geração de energia elétrica, no provimento de água 
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 potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais 

(ou locais). 

RECICLAGEM, PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS E 

DIMINUIÇÃO DO DANO 

AMBIENTAL 

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. 

 

- Desenvolver atitudes sustentáveis, que possibilitem 

o desenvolvimento de valores fundamentais para a 

vida em sociedade. 

UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE 

SISTEMA DIGESTÓRIO E 

RESPIRATÓRIO 

 

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. 

 

Justificar a relação entre o funcionamento do 

sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes 

pelo organismo e a eliminação dos resíduos 

produzidos. 

- Identificar os órgãos e as estruturas envolvidos nos 

sistemas digestório e respiratório e explicar suas 

funções. 

- Explicar o funcionamento dos sistemas digestório e 

respiratório.  

- Relacionar o funcionamento dos sistemas digestório 

e respiratório com a nutrição do organismo.  

- Compreender como são distribuídos os nutrientes 

pelo nosso corpo e o que não precisamos são 

excretados. 
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 - Nomear grupos alimentares presentes em um 

cardápio. 

- Relacionar as necessidades individuais na 

elaboração de um cardápio equilibrado. 

 

 

ALIMENTAÇÃO: GRUPOS 

ALIMENTARES 

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. 

- Elaborar propostas de cardápio equilibrado para a 

manutenção da saúde do organismo. 

*relacionar com as comorbidades, quem mais podem sofrer ao 

ser contaminado por Covid 19. 

UNIDADE TEMÁTICA: TERRA E UNIVERSO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETIVOS 

 

MOVIMENTOS DA TERRA 

 

Associar o movimento diário do Sol e das demais 

estrelas no céu ao movimento de rotação da 

Terra. 

 

- Observar a posição das estrelas no céu em 

diferentes horários, explicando o movimento relativo 

desses astros no céu. 

- Relacionar o movimento de rotação da Terra com o 

movimento relativo das estrelas no céu, inclusive o 

Sol. 

- Explicar as diferentes posições em que o Sol é 

observado diariamente com base na rotação da 
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Terra. 

 

PERIODICIDADE DAS 

FASES DA LUA 

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. 

 

-Identificar as fases da Lua 

- Relatar as formas aparentes da Lua no céu. 

- Relacionar as fases da Lua com o calendário. 

- Concluir que existe uma periodicidade das fases da 

Lua.  
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4.8 CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

Mantemos a opção de unir os componentes curriculares de História e 

Geografia, sobretudo por entendermos que ambos dividem os mesmos objetos de 

estudo e aspiram ao desenvolvimento do estudante como ser social e crítico de seu 

tempo. Como descreve a própria BNCC sobre o componente de História, é preciso 

“transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as 

experiências humanas e das sociedades em que se vive”. Para tanto, o 

planejamento pedagógico do professor precisa prever situações onde os estudantes 

sejam incentivados a levantar hipóteses e interpretações acerca dos fatos, 

confrontando o conhecimento pré-estabelecido e propondo soluções e 

transformações sempre que considerarem, coletivamente, pertinentes. Também se 

faz necessário que o estudante compreenda que o espaço geográfico se constitui 

pelas relações entre o homem e a natureza, modificando-o constantemente de 

acordo com as necessidades de seu tempo.  

 Sendo assim, o foco deve permanecer nos objetivos de aprendizagem de 

cada ano ciclo, muito além do que apenas nas habilidades, e por isso a maioria das 

habilidades aqui elencadas não traz a transposição literal do texto da BNCC. 

Procuramos extrair de cada habilidade seu objetivo e, na medida do possível, unir 

habilidades com objetivos de aprendizagem em comum.  
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS EM CIÊNCIAS HUMANAS 

CIÊNCIAS HUMANAS - 1º ANO 
COMPONENTE 

CURRICULAR 

UNIDADE TEMÁTICA HABILIDADES 

 

     HISTÓRIA 

 

MUNDO PESSOAL: MEU LUGAR NO 

MUNDO 

- Identificar as conexões entre suas lembranças pessoais e as lembranças de 

sua família e comunidade, identificando também as relações “eu” e o 

“mundo”. 

- Descrever os papéis e responsabilidades relacionados à família, escola e 

comunidade voltando a discussão à reflexão de regras de convívio social. 

HISTÓRIA MUNDO PESSOAL: EU, MEU GRUPO 

SOCIAL E MEU TEMPO. 

- Identificar as mudanças nas organizações familiares no decorrer do tempo, 

desenvolvendo respeito ao outro e valorização da diversidade. 

GEOGRAFIA O SUJEITO E SEU LUGAR NO 

MUNDO. 

- Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, 

escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 

GEOGRAFIA NATUREZA, AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA. 

- Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e 

umidade, estações do ano etc.) e como nos comportamos em cada uma 

dessas situações, de que maneira impactam nossas vidas. 

GEOGRAFIA FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO ESPACIAL. 

- Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários do estudante, 

apresentando elementos que permitam sua localização no espaço utilizando 

noções de lateralidade, frente, atrás, em cima, em baixo etc. introduzindo 

recursos como imagens de drone e GPS. 
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CIÊNCIAS HUMANAS - 2º ANO 

COMPONENTE 

CURRICULAR  

UNIDADE TEMÁTICA HABILIDADES 

 

 

HISTÓRIA 

 

 

A COMUNIDADE E SEUS 

REGISTROS. 

 

- Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de 

pertencimento, mudança e memória através de objetos e documentos como 

forma de resgatar histórias em diversos âmbitos da vida. 

- Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 

noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois), 

sequenciando fatos. 

HISTÓRIA O TRABALHO E A 

SUSTENTABILIDADE NA 

COMUNIDADE. 

- Identificar impactos ambientais causados pelas diferentes formas de 

trabalho no campo e na cidade. 

GEOGRAFIA  

 

CONEXÕES E ESCALAS. 

- Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a 

natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares, como na 

cidade, no campo, na praia etc. 

- Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo 

lugar em diferentes tempos, identificando quais alterações foram feitas, o seu 

porquê e quais fatores contribuíram para essa mudança. 
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GEOGRAFIA MUNDO DO TRABALHO. - Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de 

diferentes lugares, identificando os impactos ambientais, reconhecendo os 

problemas ambientais oriundos da produção e da extração. 

GEOGRAFIA NATUREZA, AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA. 

- Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus 

diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras 

possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do 

campo. 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS - 3º ANO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

UNIDADE TEMÁTICA HABILIDADES 

HISTÓRIA AS PESSOAS E OS GRUPOS QUE 

COMPÕEM A CIDADE E O 

MUNICÍPIO. 

- Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a 

região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a 

formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 

desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas, nascimento da sua 

cidade. 

HISTÓRIA O LUGAR EM QUE VIVE - Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-

os com os do passado, considerando também o uso da tecnologia nesses 

diferentes contextos. 
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GEOGRAFIA O SUJEITO E SEU LUGAR NO 

MUNDO. 

- Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e 

econômica de grupos de diferentes origens, identificando sua miscigenação 

cultural a partir dessas descobertas. 

GEOGRAFIA FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO ESPACIAL. 

- Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de 

representações em diferentes escalas cartográficas. 

GEOGRAFIA  

NATUREZA, AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA. 

- Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 

causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo 

consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 

reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 

entorno. 

- Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e 

na geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de 

água potável. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS - 4º ANO 

COMPONENTE  

CURRICULAR  

UNIDADE TEMÁTICA HABILIDADES 

HISTÓRIA TRANSFORMAÇÕES E 

PERMANÊNCIAS NAS TRAJETÓRIAS 

DOS GRUPOS HUMANOS. 

- 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. 
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- 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.). 

HISTÓRIA AS QUESTÕES HISTÓRICAS 

RELATIVAS ÀS IMIGRAÇÕES. 

- Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e 

espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de 

destino. 

HISTÓRIA O MUNDO DA TECNOLOGIA: A 

INTEGRAÇÃO DE PESSOAS E AS 

EXCLUSÕES SOCIAIS E CULTURAIS. 

- Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação e avaliar 

sua importância para integrar e/ou excluir as pessoas de diferentes grupos 

sociais. 

GEOGRAFIA  

 

CONEXÕES E ESCALAS. 

- Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, 

Município, Unidade da Federação e grande região) e suas funções na 

sociedade. 

- 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. 

GEOGRAFIA FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO ESPACIAL 

- Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 

humanos nas paisagens rurais e urbanas. 
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GEOGRAFIA NATUREZA, AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA. 

- 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. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS - 5º ANO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

UNIDADE TEMÁTICA HABILIDADES 

HISTÓRIA POVOS E CULTURAS: MEU LUGAR 

NO MUNDO E MEU GRUPO SOCIAL.  

- Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, aprofundando-se o 

conhecimento tendo por objeto a passagem da pré-história para a história, 

com destaque para a formação das primeiras cidades. 

- Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à 

compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social, 

reconhecendo que a vida em sociedade exige algumas regras de convivência 

e um poder (o governo) que dirige as decisões da sociedade. 

- Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, 

à pluralidade e aos direitos humanos, compreendendo que a cidadania é a 

condição de quem vive em sociedade como participante dela. 

HISTÓRIA REGISTROS DA HISTÓRIA: 

LINGUAGENS E CULTURAS. 

- Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas 

sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos, 
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percebendo que a marcação do tempo é anterior à invenção do relógio e dos 

calendários, e distinta em cada cultura. 

GEOGRAFIA O SUJEITO E SEU LUGAR NO 

MUNDO. 

- Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes territórios, avaliando as condições de 

desigualdade social a partir das diferenças de gênero, etnia, crença e origem; 

e relacionar a desigualdade social à distribuição de renda e cidadania. 

GEOGRAFIA MUNDO DO TRABALHO. - Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e 

nos serviços, reconhecendo o que mudou no trabalho cotidiano e na 

interação entre a cidade e o campo, e identificar diferenças e semelhanças 

acontecidas antes e depois do desenvolvimento da tecnologia, e sua 

importância nos diferentes setores da economia. 

GEOGRAFIA NATUREZA, AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA. 

- 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.). 

- 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. 

- Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 
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responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 

áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir 

as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em 

que vive. 
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4.9 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física inserida no campo das linguagens compreende o gesto e 

o movimento como signos que também devem ser interpretados para além da 

aprendizagem de gestos motores, mas também como um processo reflexivo sobre 

os aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, entre outros, produzidos e 

disseminados em nossa sociedade. Ou seja, a partir da tematização dos elementos 

das práticas corporais, a Educação Física contribuirá para ampliar a leitura de 

mundo e formação integral dos estudantes reafirmando a sua importância como 

componente curricular na escola. 

Essa forma de compreender a Educação Física pressupõe uma 

descolonização do currículo, favorecendo o conhecimento e aprendizado acerca de 

diversas culturas sem detrimento de outras abordagens. Assim, as estratégias de 

mapeamento e reconhecimento da cultura corporal da comunidade se torna 

fundamental. 

A Educação Física no âmbito escolar é fundamental para o desenvolvimento 

integral dos estudantes através das manifestações corporais e suas relações. A 

construção do conhecimento sobre a cultura corporal do movimento sugere ao 

estudante a vivência de forma ativa, crítica e, principalmente, reflexiva acerca da 

diversidade corporal entendida como esportes, brincadeiras, jogos, danças, lutas, 

ginásticas etc. 

Ao desenvolver atividades na perspectiva cultural, o docente favorece o 

estudante a perceber-se como um todo, direcionando ao conhecimento reflexivo e 

consciente dos conteúdos vivenciados de diferentes práticas corporais. O estudante 

ao entender os sentidos e significados atribuídos a determinadas práticas corporais 

em sua vida, apropria-se da cultura corporal e estabelece relações com esse saber. 
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  -  1º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES  

 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e 

regional 

- Experimentar, fruir e      recriar diferentes brincadeiras e jogos dos contextos 

familiar e comunitário, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

- Experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos  inclusivos respeitando as 

diferenças individuais. 

ESPORTE Esportes de marca / 

Esportes de precisão 

- Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de precisão, 

prezando pelo  protagonismo. 

 

 

GINÁSTICA 

 

 

Ginástica geral 

- Experimentar e fruir elementos básicos da ginástica e da ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros e rotações, com e sem materiais), de forma individual, 

seguindo orientações quanto aos procedimentos de segurança. 

- Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), 

as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. 

- Experimentar, vivenciar e fruir diferentes danças do contexto comunitário (rodas 

cantadas, brincadeiras rítmicas e          expressivas), respeitando as diferenças 

individuais e o desempenho corporal. 
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CORPO, MOVIMENTO E 

SAÚDE 

Corpo, movimento e saúde - Experimentar     diferentes brincadeiras, jogos e práticas lúdicas esportivas que 

possibilitem o conhecimento do próprio corpo e das sensações corporais que 

ocorrem. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  -  2º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES  

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e 

regional 

- Experimentar, fruir e          recriar diferentes brincadeiras e jogos do contexto 

regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

ESPORTE Esportes de marca / Esportes 

de precisão 

- Experimentar e fruir  práticas lúdicas esportivas de marca e de precisão, 

prezando pelo  protagonismo e identificando os elementos comuns dessas 

práticas. 

 

 

GINÁSTICA 

 

 

Ginástica geral 

- Experimentar, fruir e identificar os diferentes elementos básicos da ginástica e 

da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 

materiais) de forma individual adotando procedimentos de segurança. 

- Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 

audiovisual), as combinações dos elementos básicos da ginástica geral, 

comparando a presença desses elementos nas demais práticas corporais. 
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DANÇA 

Danças do contexto 

comunitário e regional 

- Experimentar, fruir e recriar diferentes danças do contexto regional 

(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando as diferenças 

individuais e de desempenho corporal. 

CORPO, MOVIMENTO E 

SAÚDE 

Corpo, movimento e saúde Identificar as sensações corporais durante a experimentação das danças e das 

ginásticas relacionando ao conhecimento sobre o corpo. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  -  3º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

- Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de 

matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural.  

 

ESPORTE Esportes de marca / Esportes 

de precisão 

- Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco, invasão, 

identificando seus elementos comuns. 

 

GINÁSTICA Ginástica geral - Experimentar, fruir e criar combinações de diferentes elementos da ginástica e 

da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, com e sem materiais). 
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DANÇA 

Danças do contexto comunitário 

e regional 

- Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena 

e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 

dessas danças em suas culturas de origem. 

 

 

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário e 

regional /Lutas de matriz 

indígena e africana 

- Experimentar e fruir diferentes lutas presentes nos contextos comunitário, 

incluindo as de matrizes indígena e africana, respeitando o colega como 

oponente e as normas de segurança. 

 

CORPO, 

MOVIMENTO E 

SAÚDE 

Corpo, movimento e saúde - Identificar as habilidades motoras básicas envolvidas nas brincadeiras e jogos,     

e nos jogos pré-desportivos. 

 

 

 

 

                                                                                                   EDUCAÇÃO FÍSICA  -  4º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

- Experimentar, fruir e  identificar as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os 

de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 
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 Brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

- Experimentar jogos de tabuleiro, e reconhecer a importância das regras para 

planejar e utilizar diferentes estratégias. 

 

ESPORTE 

Esportes de marca /Esportes de 

precisão 

- Experimentar jogos pré-desportivos de rede e parede, e invasão, criando 

estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo 

protagonismo. 

 

 

GINÁSTICA 

 

Ginástica geral 

- Experimentar, fruir e criar combinações de diferentes elementos na ginástica 

geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), 

propondo coreografias com diferentes elementos da cultura local. 

 

DANÇA Danças do contexto comunitário 

e regional 

- Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena 

e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 

dessas danças em suas culturas de origem.  

LUTAS Lutas do contexto comunitário e 

regional / Lutas de matriz 

indígena e africana 

- Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto regional, 

incluindo as de matrizes indígena e africana. 

CORPO, 

MOVIMENTO E 

SAÚDE 

Corpo, movimento e saúde - Experimentar diferentes formas de aquecimento na prática de danças e 

ginásticas, reconhecendo a importância do    mesmo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA -  5º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

 

 

Brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

 

- Experimentar e fruir brincadeiras e jogos do mundo, valorizando a 

importância desse patrimônio histórico cultural. 

 

 

ESPORTE 

Esportes de marca  

 

- Experimentar e fruir esportes de campo taco, rede/parede comparando seus 

elementos comuns, criando estratégias individuais básicas para sua execução, 

prezando pelo protagonismo. 

Esportes de precisão - Experimentar e fruir diferentes tipos de esportes Paralímpicos, respeitando 

as diferenças individuais. 

DANÇA Danças do contexto 

comunitário e regional 

- Recriar e fruir danças do mundo, valorizando e respeitando os diferentes 

sentidos e significados dessas danças em suas ulturas de origem. 

 

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário e 

regional / Lutas de matriz 

indígena e africana 

- Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário 

e regional, incluindo as de matrizes indígena e africana. 

CORPO, 

MOVIMENTO E 

SAÚDE 

Corpo, movimento e saúde - Identificar as capacidades físicas mobilizadas na prática das brincadeiras e 

jogos e da ginástica geral. 
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4.10 ARTE 

 

Para pensar a Priorização Curricular em Arte, a Secretaria de Educação 

convidou todos os professores da área interessados a participar, de forma remota, 

com o objetivo de pensar a priorização considerando a Proposta Curricular do 

Município e as diferentes realidades de cada escola. A partir do grupo estabelecido, 

houve a proposta da criação de um formulário online para que os demais 

especialistas em Arte da rede pudessem contribuir com este processo. Este texto, 

escrito de forma coletiva, é o resultado destas discussões. 

A importância do ensino de Arte na Educação Básica para o desenvolvimento 

integral do estudante é indiscutível e reforçada pelos documentos oficiais, como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/1996), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC - Resolução CNE/CP nº 2/2017).  

Seguindo os documentos oficiais e indo além destes, a Proposta Curricular 

Municipal de Diadema compreende a Arte como área de conhecimento do Ensino 

Fundamental e EJA, composta pelas quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, 

Teatro, Dança e Música), enfatizando sua importância para o desenvolvimento do 

estudante em todas as suas dimensões, considerando que esta área  

 

[...] contribui, ainda, para a interação crítica dos 

alunos com a complexidade do mundo, além de 

favorecer o respeito às diferenças e o diálogo 

intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes 

para o exercício da cidadania. A Arte propicia a 

troca entre culturas e favorece o reconhecimento 

de semelhanças e diferenças entre elas. 

(BRASIL, 2017, p. 191) 

 

Com o contexto de isolamento social que impediu a continuidade das aulas 

presenciais, o ensino-aprendizagem de Arte sofreu grande impacto, considerando 

que muitas das práticas artísticas se desenvolvem de forma coletiva ou através da 

relação com o outro e com o grupo. A princípio, estas relações (estudante-professor, 

estudante-escola, estudante-estudante etc.), tão importantes para a prática artística, 
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foram enfraquecidas pela comunicação exclusiva por meios digitais, sem contar o 

fato de que muitos estudantes da rede não têm acesso a equipamentos e recursos 

que possibilitem essa comunicação. 

Ao mesmo tempo, a Arte mostra-se ainda mais fundamental neste contexto, 

principalmente por trabalhar dimensões da expressão, estesia e reflexão. Esta 

importância é reconhecida pela UNESCO, que, na ocasião da realização da Semana 

Internacional da Educação Artística de 2020, destacou que as habilidades, os 

valores e os comportamentos promovidos pelo ensino de arte, neste momento, são 

mais importantes do que nunca. Segundo a nota técnica publicada na ocasião do 

evento pela UNESCO, 

Hoje, as habilidades, os valores e os comportamentos 

promovidos pela educação artística são mais 

essenciais do que nunca. Essas competências – 

criatividade, colaboração e resolução criativa de 

problemas – desenvolvem resiliência, alimentam a 

apreciação da diversidade cultural e da liberdade de 

expressão, além de cultivarem a inovação e as 

habilidades de pensamento crítico. À medida que os 

estudantes adquirem novas habilidades e encontram 

consolo por meio do apoio psicossocial oferecido 

pelas artes e pelas formas de expressão, a educação 

artística também tem o potencial de preparar os 

estudantes não apenas para sobreviver, mas para 

prosperar na realidade pós-COVID. As artes têm o 

potencial de desempenhar um papel distinto e 

exclusivo, ao colocar em prática os ideais de uma 

educação de qualidade. (UNESCO, 2020, p. 02) 

 

Esta valorização da arte no contexto pandêmico, no entanto, não deve ser lida 

como uma visão terapêutica, a serviço do desenvolvimento de outros campos do 

saber. O ensino de arte passou por muitas modificações ao longo do tempo, 

superando visões tecnicistas e reducionistas. No Brasil, a história do ensino da Arte 

construiu-se de inúmeras políticas educacionais diferenciadas. Historicamente, a 

presença da área de Arte nas escolas brasileiras assumiu perspectivas e objetivos 

distintos desde o período imperial (FUSARI; FERRAZ, 2019).  

A perspectiva contemporânea, adotada no currículo municipal, compreende a 

arte enquanto área de conhecimento composta por diferentes linguagens e um 
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ensino de arte pós-moderno em que o estudante é compreendido "como sujeito 

social histórico, ativo e protagonista em seu processo de aprendizagem" (DIADEMA, 

2020, p. 19). Este ensino tem como base a Abordagem Triangular, desenvolvida por 

Ana Mae Barbosa, contemplando o fazer, a leitura e a contextualização da arte 

(BARBOSA, 2019). 

Apesar das dificuldades, as novas experiências de ensino e aprendizagem 

trazidas pela necessidade do isolamento físico em 2020/2021 não deixaram de 

acrescentar dinamismo e diálogo entre as linguagens artísticas para crianças, jovens 

e adultos, desenvolvendo competências cognitivas, criativas, motoras e procurando 

proporcionar aos educandos uma leitura crítica e autônoma de mundo. 

Neste sentido, o processo de discussão da priorização curricular para Arte, 

envolve olhar para os desafios, obstáculos e defasagens de aprendizagem devido 

ao ensino remoto, considerando também as potencialidades descobertas durante 

este período, assim como as aprendizagens e novas habilidades desenvolvidas 

tanto por estudantes quanto por professores. 

Assim, uma abordagem interdisciplinar, já evidenciada no currículo de 

Diadema, mostra-se ainda mais pertinente, tanto no ensino remoto quanto no 

gradual retorno às aulas presenciais. A Arte, neste sentido, é um campo aberto de 

experimentações, que possibilita a relação com outros saberes para a construção do 

conhecimento, uma essencial contribuição interdisciplinar no processo ensino-

aprendizagem. A Proposta Curricular de Diadema  

 

[...] evidencia a interdisciplinaridade e a 

contextualização como eixos metodológicos básicos 

que devem estar sempre presentes na ação docente 

consolidando práticas, posturas e atitudes que se 

predisponham a olhar a mesma questão por 

diferentes perspectivas, valorizando a 

interdisciplinaridade e distanciando-se da valorização 

de saberes segmentados. Vale ressalvar que a 

interdisciplinaridade não descarta a existência das 

especificidades de cada componente curricular. 

(DIADEMA, 2020, p. 95). 

 

Desta forma, levando-se em conta que  “as experiências e vivências dos 

sujeitos em sua relação com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou 
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estanque” (BRASIL, 2017, p. 194), o trabalho interdisciplinar é fundamental e as 

linguagens artísticas “devem ser consideradas em suas especificidades, sem deixar 

de lado, no entanto, o diálogo entre elas e as outras áreas de conhecimento, bem 

como as formas estéticas híbridas, como o circo, o cinema, a performance, entre 

outras” (DIADEMA, 2020, p. 128). 

 

A FLEXIBILIZAÇÃO DO CURRÍCULO  

DE ARTE NA REDE DE DIADEMA 

 

A proposta curricular de Arte da Rede Municipal de Diadema não secciona as 

habilidades a serem trabalhadas por ano/ciclo. Essa fluidez possibilita espaço para 

que cada professor possa atuar de acordo com as necessidades de cada grupo de 

estudantes, sem priorizar uma habilidade artística em detrimento de outra, o que 

seria admitir uma hierarquia ou necessidade de conhecimentos prévios, postura 

incompatível com a concepção de ensino-aprendizagem de Arte da rede. 

A organização educacional curricular é mediada através de uma abordagem do 

desenvolvimento das seis dimensões do conhecimento artístico propostas pela 

BNCC - criação; crítica; estesia; expressão; fruição e reflexão (BRASIL, 2017). O 

professor como mediador tem como base a Abordagem Triangular para a sua 

prática pedagógica. 

A flexibilização do currículo de Arte em Diadema, portanto, não se pauta na 

seleção de habilidades a serem desenvolvidas, mas sim na adaptação e criação de 

novas estratégias e práticas pedagógicas, levando em conta a realidade de cada 

escola, de acordo com seu Projeto Político Pedagógico, a diversidade de 

experiências e aprendizados desenvolvidos pelos estudantes durante o ensino 

remoto e a pluralidade de formações dos professores de arte da rede. Alguns 

aspectos são específicos de cada território e devem ser respeitados, para além do 

que é proposto nesta priorização curricular. Assim, será nos projetos políticos 

pedagógicos participativos de cada unidade escolar que essas especificidades 

devem se solidificar. 

Considerando o contexto atual e o que é proposto no Currículo do Município, o 

momento é de empatia e acolhimento, de fala e escuta de todos que retornarão ao 

ensino presencial. É preciso pensar na adaptação dos novos estudantes, na 

readaptação dos que já conhecem o cotidiano escolar, na avaliação do que foi 
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desenvolvido durante o ensino remoto e trabalhar numa perspectiva orientadora, 

seguindo os protocolos sanitários. A partir deste ponto é possível pensar em um 

planejamento flexível para seguir.  

O retorno presencial irá facilitar e reforçar a interação professor/aluno, mesmo 

considerando todas as condições que este momento requer. Neste momento, é 

importante lembrar que um dos fundamentos do currículo de Diadema é Educar e 

Cuidar, que significa  

 

[...] escutar, acolher, apoiar e encorajar quando 

necessário, organizar espaços educativos, tornando-

os ambientes criativos e investigativos, que estimulem 

o educando a construir e reconstruir os 

conhecimentos, contribuindo assim para o pleno 

desenvolvimento de todos." (DIADEMA, 2020, p. 14). 

 

A arte, enquanto área do conhecimento, possui características próprias e as 

quatro linguagens que compõem esta área, citadas na BNCC (2017) como 

“unidades temáticas”: Artes visuais, Teatro, Música e Dança, devem ser trabalhadas 

em suas especificidades e, também, de forma integrada, ultrapassando 

categorizações e relacionando-se com a história de vida e realidade dos estudantes 

e contemplando os conteúdos básicos destas linguagens.  

Também é importante, neste momento, que o professor de arte possa utilizar o 

Ateliê ou Sala de Arte, no caso das escolas que dispõem desse espaço, seguindo os 

protocolos de higienização, já que esta é sua sala de aula. 

Neste momento, é preciso priorizar as competências socioemocionais como 

resiliência, adaptação, confiança, frustração, tolerância e empatia - previstas nas 

Competências Gerais 8, 9 e 10, propostas na BNCC para a Educação Básica 

(BRASIL, 2017). As propostas pedagógicas devem levar em conta a realidade de 

cada escola. 

 

                                                           AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

NO RETORNO GRADUAL ÀS AULAS PRESENCIAIS 

Com o retorno gradual às aulas presenciais, será preciso, além do acolhimento 

aos estudantes, realizar uma avaliação diagnóstica sobre os aprendizados 

desenvolvidos durante o ensino remoto, considerando que nem todos os estudantes 
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tiveram os mesmos recursos de acesso e que o aprendizado acontece em tempos e 

formas diferentes para cada indivíduo. Para isso, é preciso levar em consideração as 

particularidades do processo avaliativo em arte, que pode acontecer de diferentes 

formas. 

A concepção de avaliação que embasa a Proposta Curricular de Diadema 

"compreende a aprendizagem como centro do processo avaliativo”, cujos registros 

reflexivos “auxiliarão no planejamento de diferentes estratégias e consequentemente 

o aperfeiçoamento da prática pedagógica" (DIADEMA 2020, p. 37). Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), em seu artigo 47,  

 

§1º: A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-

se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, 

refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse contexto, 

aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto 

quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da 

autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, 

social, intelectual. (BRASIL, 2013). 

 

As avaliações e sondagens em arte são subjetivas e múltiplas e, neste primeiro 

momento, são fundamentais para a adaptação escolar de todos os integrantes, 

considerando também os estudantes que não retornarem ao ensino presencial neste 

momento. Assim, é importante o compartilhamento de ações entre os professores de 

arte da rede, para que se sintam acolhidos, ampliem seus repertórios e desenvolvam 

suas atividades. 

É preciso assegurar aos estudantes, comunidade escolar e funcionários da 

escola uma ampliação de diálogos a fim de desenvolver a empatia e promover o 

acolhimento. As sondagens, portanto, devem ser feitas através de diversas práticas 

ocupando com responsabilidade diversos espaços da escola e “além-muros” 

favorecendo as relações pessoais e o bem-estar. 

É de suma importância que as abordagens pedagógicas promovam a escuta 

dos estudantes e oportunizem situações em que possam expressar suas emoções e 

sentimentos, seja por meio de desenho, escrita, oralidade, dança, música, jogo 

teatral ou qualquer outra linguagem da Arte, enquanto potente instrumento de 

expressão. 
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Nessa perspectiva, práticas que envolvam a estesia, que articula a 

sensibilidade e percepção da Arte como uma forma de conhecer a si mesmo, o outro 

e o mundo, uma das seis dimensões de conhecimento para o ensino de Arte, podem 

possibilitar uma avaliação diagnóstica, tanto no que diz respeito à condição 

socioemocional do educando, como no tocante às aprendizagens que podem ou não 

ter sido desenvolvidas durante o período de ensino remoto. Além disso, atividades 

autoavaliativas também podem auxiliar no diagnóstico dos aprendizados 

desenvolvidos no ensino remoto. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

A Arte como disciplina lecionada por especialista formados em uma das quatro 

linguagens da Arte (Dança, Música, Teatro e Artes Visuais) nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, através de concurso público, teve início no ano de 2010 em 

Diadema. Atualmente, a rede do município conta com cerca de 50 professores 

lecionando Arte e este universo é diverso. 

São professores formados em uma das quatro linguagens da Arte como 

formação principal; professores formados no antigo curso generalista de Educação 

Artística; professores formados em Arte como segunda licenciatura; professores com 

longo tempo de rede, assim como professores recém-admitidos; professores recém-

formados; professores de carreira na disciplina e professores de formação diversa 

que assumiram aulas de arte na ausência de professor especialista. 

É nesta diversidade que a formação continuada dos professores se torna 

indispensável. Para que as adaptações possam ocorrer de forma cuidadosa e 

organizada, é importante que todos os professores de Arte da rede experienciem 

momentos de formação e troca entre pares periodicamente, reforçando a 

necessidade de uma abordagem contemporânea e sócio-histórica, descrita 

anteriormente neste texto. 

Serão necessárias formações sobre a Proposta Curricular de Arte do 

município, publicada recentemente (DIADEMA, 2020); sobre este documento de 

Priorização Curricular, para que seja de amplo conhecimento; formações específicas 

sobre o protocolo sanitário do município de Diadema (DIADEMA, 2021, no prelo); 

além de formações e atendimento aos professores quanto aos aspectos 

socioemocionais para que o trabalho em meio a pandemia seja qualificado.  
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É necessário um olhar para a Arte no contexto pandêmico e sua importância 

como área de conhecimento e não como apoio às outras disciplinas, visando 

também uma discussão acerca da concepção do que é Arte na rede, para que não 

se perca somente em propostas de fazer utilitário, mas que contemplem a disciplina 

como objeto de conhecimento e de reflexão do mundo.  

Por fim, é fundamental a formação continuada entre os pares, para discussão 

de propostas exitosas, para o partilhar experiências e dificuldades, objetivando a 

construção de uma rede colaborativa.  

 

RETOMADA DO ENSINO HÍBRIDO EM ARTE 

No retorno gradual às aulas presenciais, alternadas com o ensino remoto, é 

essencial garantir forma, tempo e local tanto para o ensino presencial quanto para o 

remoto, garantindo aos estudantes o direito de aprendizagem de Arte.  

O ensino remoto na rede de Diadema consiste na publicação de atividades 

assíncronas publicadas periodicamente no Portal da Educação. As mesmas 

atividades também são disponibilizadas de forma impressa nas escolas para os 

estudantes que não têm acesso à internet. O contato com as famílias é realizado 

principalmente via aplicativos gratuitos de mensagem.  

Na organização das aulas presenciais, há que se levar em consideração, além 

dos protocolos sanitários, as condições de trabalho específicas das aulas de Arte, 

como o número de turmas e a impossibilidade de uso de materiais coletivos, 

essencial para o trabalho em sala de aula. 

É importante relembrar que “espaço, materiais e equipamentos adequados 

também determinam tanto a qualidade da aula como a possibilidade de se cumprir o 

currículo” (DIADEMA, 2020, p. 131). 
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5. A PRIORIZAÇÃO CURRICULAR NA 

EJA 
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (CNE/CEB, 2011), essa modalidade de ensino está ancorada em ao menos 

três funções no que diz respeito à sua função de justiça social: reparadora, 

equalizadora e qualificadora. Tais funções referem-se ao acesso à educação 

escolar, à igualdade de oportunidades para a vida social e à educação contínua e 

permanente. (BENVENUTI, 2011). 

Os objetivos da EJA não se restringem apenas a uma transferência de 

conteúdos mas, principalmente, à construção de novas formas de participação em 

que os estudantes possam exercer, de forma consciente, seus direitos como 

cidadãos. 

De acordo com Freire (1987), o principal desafio da educação, sobretudo da 

Educação de Jovens e Adultos, é dar protagonismo ao educando, conforme seu 

pensamento: 

 

A educação como prática da dominação, que vem sendo 

objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos educandos, 

o que pretende, em seu marco ideológico, (nem sempre 

percebido por muitos dos que a realizam) é indoutriná-los no 

sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. 

(FREIRE, 1987, p. 38). 

 

Deste modo, é imprescindível uma formação integral, que enfatize as 

potencialidades e os saberes de todos os atores do processo de ensino e 

aprendizagem.  

A proposta educacional da Educação de Jovens e Adultos compromete-se 

com a formação humana. Assim, consideramos fundamental oportunizar o acesso à 

cultura, problematizando a realidade, de modo que os estudantes venham a 

participar política e produtivamente das relações sociais, com comportamento ético e 

“compromisso político por meio do diálogo e do desenvolvimento de habilidades e 

competências que lhes proporcionem autonomia, criticidade e participação cidadã” 

(LEMES, 2020, p. 55). 

Os Pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação em 2020, 

decorrentes da pandemia COVID-19, apontam a necessidade das redes de ensino 

elaborarem seus planos de priorização curricular para o continuum 2020-2021.    
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Mas ao discutirmos sobre a Priorização Curricular na modalidade EJA temos 

desafios ainda maiores. Falamos de sujeitos que antes da pandemia já enfrentavam 

múltiplos esforços para retornarem às salas de aula. A valorização da escola e a 

necessidade de uma escolaridade adequada na busca de melhores condições de 

vida os fazem persistirem e seguirem em frente.  

A luta pela permanência dos estudantes na EJA é permeada de diversos 

significados e objetivos. Os estudantes adultos retornam à escola, seja visando se 

qualificarem ou pelo interesse em buscar uma aprendizagem dos conteúdos 

escolares que não tiveram em sua infância ou juventude. Há também os estudantes 

idosos para os quais a escola ganha uma outra função social: a do vínculo com os 

sujeitos que nela atuam, no compartilhamento de saberes e trocas de experiências, 

além de considerar o tempo e o ritmo de aprendizagem que diferencia ainda mais a 

modalidade do ensino regular. Identicamente recebemos o estudante jovem muitas 

vezes evadido do ensino regular em decorrência da necessidade de trabalho, 

indisciplina ou dificuldades acentuadas de aprendizagem. 

São realidades diversificadas num mesmo espaço e agora grande parte das 

interações ocorrem de forma virtual. A emergência de combater a evasão, que 

sempre é discutida nesta modalidade, aumentou ainda mais. A escuta, o 

acolhimento às especificidades de cada estudante têm sido fundamentais tanto para 

a aprendizagem como para a manutenção do vínculo com a escola. 

Propor reflexões com a finalidade de se pensar numa Priorização Curricular 

para a EJA da Rede Municipal de Diadema trata-se de um processo que envolve 

todo o coletivo escolar e necessita de diálogos e revisões constantes.  

Além disso, aspiramos que a problemática com relação ao currículo aqui 

lançada possa ser, num futuro próximo, objeto de considerações, propostas e 

encaminhamentos para a construção de uma proposta curricular que atenda de fato 

e de direito às particularidades do nosso segmento. 
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5.1 O QUE PRIORIZAR NA EJA? 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ESCRITA COLETIVA DA 

PRIORIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

O nosso processo de Priorização Curricular atende aos Pareceres 05, 11 e 19 

do Conselho Nacional de Educação, visando dar continuidade ao ensino remoto e 

ao planejamento do ensino híbrido da nossa rede. 

Apresentamos e dialogamos sobre os pareceres junto aos coordenadores 

pedagógicos que atuam na modalidade EJA. Por meio deles, com subsídio da 

Equipe de Formação da Secretaria de Educação, iniciamos a discussão em cada 

unidade escolar durante os HTPCs, onde os professores da EJA foram 

contextualizados sobre as ações realizadas desde março de 2020 com o início da 

pandemia, a elaboração de conteúdos pedagógicos a serem disponibilizados no 

Portal da Educação e, a partir de 2021, a implementação do plano de busca ativa 

aos estudantes da rede com dificuldades de acesso. 

Após essa contextualização, cada grupo foi convidado a refletir sobre o 

trabalho desenvolvido, os desafios e as formas de se pensar no ensino híbrido. 

Cada unidade escolar realizou uma escrita coletiva que compõe este documento, 

onde são explicitados princípios, concepções e metodologias a serem consideradas 

no trabalho remoto e híbrido com o estudante da EJA. 

Num segundo momento retomamos o documento mais recente da nossa 

rede, Proposta Curricular 2020, onde encontramos as habilidades discutidas pela 

Rede Municipal de Ensino de Diadema nos anos anteriores e lá foram 

sistematizadas. 

A atual equipe pedagógica do Departamento de Formação compilou as 

habilidades elencadas pelo documento a serem trabalhadas na Educação de Jovens 

e Adultos, fruto de momentos coletivos em que os docentes da EJA debateram 

sobre a adequação da BNCC no segmento em anos anteriores. 

Desde homologação da BNCC em 2018, o coletivo da Educação de Jovens e 

Adultos da Rede Municipal de Ensino de Diadema procurou discutir e posicionar-se 

criticamente a essa construção por entender a necessidade de um referencial 

curricular próprio e pensado para a EJA e que não se embasasse num documento 

pensado exclusivamente para a educação regular, concebido para a aprendizagem 

de crianças e jovens. 
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Vale destacar que é sabido que o público da educação de jovens e adultos 

abarca também pessoas jovens, a partir dos 15 anos de idade. Todavia, muitas 

delas não se adaptaram ao ensino regular e evadiram-se por não ter suas 

especificidades de aprendizagem contempladas, buscando assim uma nova 

oportunidade na Educação de Jovens e Adultos. 

Durante o processo da elaboração da Priorização Curricular os professores da 

EJA da nossa rede iniciaram um processo de discussão e apontamentos sobre as 

habilidades e competências consideradas viáveis e essenciais a serem priorizadas 

neste momento ímpar. O processo de debate foi facilitado pela ferramenta Google 

Docs, onde as habilidades dos componentes curriculares foram disponibilizadas via 

links, permitindo que os docentes selecionassem e justificassem aquelas que 

julgavam prioritárias. Houve, além disso, apontamentos às habilidades que não 

foram consideradas essenciais ou que necessitariam de alguma alteração ou 

adequação, igualmente legitimadas pelos professores. Os links ficaram 

disponibilizados para consulta de todos os docentes da EJA durante quinze dias. 

Nesse ínterim a equipe de formação convidou os professores a comporem 

grupos de trabalhos específicos para a estruturação do documento e iniciar um 

processo de escrita sobre a concepção de cada componente curricular no que tange 

às características e especificidades da EJA. Durante o período de 27 de maio a 25 

de junho de 2021, profissionais da Educação de Jovens e Adultos da rede reuniram-

se semanalmente para análise das contribuições realizadas pelos professores na 

ferramenta descrita acima. 

Após essa etapa, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, 

juntamente com os coordenadores pedagógicos e professores participantes do 

Grupo de Trabalho da EJA, analisaram e discutiram as contribuições apontadas, tal 

como iniciaram a sistematização das habilidades e a escrita dos fundamentos 

presentes no ensino da EJA da rede de Diadema. 

Posteriormente, o material organizado retornou para a rede, onde os 

profissionais da Educação de Jovens e Adultos puderam analisar, acrescentar 

considerações e apontamentos, tencionando sua validação coletiva. Posteriormente, 

o documento retornou ao Grupo de Trabalho da EJA para discussões finais e foi 

revisado pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação gerando sua 

versão final. 
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5.2 PRINCÍPIOS E ESPECIFICIDADES DA EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que tem uma 

especificidade própria e um dos desafios da nossa rede tem sido articulá-la com as 

diretrizes constantes na Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2018).  

Considerando que o documento federal não discorre sobre as especificidades 

da EJA, tem sido comum buscarmos cada vez mais refletir sobre o atual modelo de 

educação para jovens e adultos no município, especialmente na relação entre 

tempos e espaços, expectativas de aprendizagem, além de ponderar as 

necessidades dos nossos estudantes, cujo público é composto por sujeitos jovens 

acima de 15 anos de idade, adultos e idosos.  

Não podemos nos esquecer que, para muitos de nossos discentes, o acesso à 

EJA é visto como meio de ingresso ao mundo do trabalho. Portanto, o princípio de 

educação ao longo da vida deve dimensionar a prática pedagógica promovendo 

 

uma reflexão contínua sobre conflitos que atravessam a 

realidade dos estudantes, uma maneira de incentivar 

mudanças que possibilitem sua construção como sujeitos 

conscientes de sua própria história, responsáveis por suas 

escolhas e comprometidos com sua comunidade” (LEMES, 

2020 p. 59) 

 

As séries do curso da EJA de Diadema permitem uma organização 

pedagógica mais flexível, proporcionando o rompimento com uma visão cartesiana 

de apresentação dos conteúdos por série/ ano/ etapa cabendo à cada escola definir 

quais aprendizagens são mais condizentes com as expectativas e aspirações das 

turmas atendidas. 

Assim, é importante que cada unidade escolar que atenda a modalidade EJA 

construa o seu currículo com o seu coletivo juntamente envolvendo a dialogicidade e 

participação de seus estudantes.   

É fundamental que a metodologias e os materiais didáticos utilizados pelo 

docente estejam em consonância com o seu público e o contexto social e cultural no 

qual encontra-se inserido, evitando-se assim a reprodução de práticas curriculares 

específicas do ensino regular ou orientadas por propostas que visem exclusivamente 
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à reposição de conteúdos didáticos numa perspectiva de “aceleração de estudo”, 

problemática ainda encontrada na modalidade (SILVA, 2007).  

Assim, o trabalho pedagógico na EJA tende a ser significativo e envolvendo 

cada vez mais a participação de nossos estudantes seja por meio da realização de 

projetos, propostas de temas geradores ou conteúdos planejados de acordo com a 

realidade de cada grupo escolar. 

O ENSINO REMOTO PARA O ESTUDANTE DA EJA  

Em tempos de pandemia tivemos de buscar por alternativas que 

substituíssem as aulas presenciais. Com isso vieram as aulas remotas, o uso de 

ferramentas digitais, aulas síncronas e assíncronas. Esse acontecimento trouxe 

marcas severas para o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Professores 

e educandos precisaram se reinventar. 

Além do contexto escolar, a pandemia abalou as pessoas de inúmeras 

formas. Muitas perderam seus empregos, tiveram sua saúde física e psicológica 

abaladas e, o pior, perderam entes queridos. No Brasil, o número de mortes chega a 

mais de 500 mil pessoas. Cada morte não representa apenas um número: são avós, 

pais, mães, tios, tias, primos, primas e amigos de alguém. Desta forma, num retorno 

presencial (assim como tem sido no ensino remoto), os estudantes precisam ser, 

num primeiro momento, acolhidos. De uma hora para a outra, eles foram privados do 

convívio escolar, da interação com os colegas, da expressão de seus saberes e isto 

deve ser ponderado. 

Nossos estudantes da EJA foram, da mesma forma que o resto dos 

estudantes de nosso país, fortemente impactados pela pandemia da COVID-19. O 

afastamento do ambiente escolar, além de todos os outros graves problemas 

enfrentados pela população, os deixou sem aulas presenciais e sem referências por 

muito tempo, principalmente pela dificuldade de acesso aos meios de comunicação 

e do nada fácil processo de adaptação da própria Rede Municipal de Ensino à nova 

realidade enfrentada durante o ano de 2020. 

Neste ano de 2021 temos um trabalho mais estruturado e, claramente, mais 

efetivo, até mesmo em função da experiência acumulada, porém as dificuldades de 

acesso continuam deixando muitos estudantes afastados do ambiente escolar. 

Além disso, temos que avaliar que nossos estudantes apresentaram 

dificuldades para se utilizar, via celular, da linguagem escrita como meio de reflexão 
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e acesso a conhecimentos, bem como forma de expressão e de demonstração de 

compreensão.  Comumente, ao usarem este aparelho, eles se valem da leitura para 

comunicação rápida entre seus grupos sociais, consultando as informações prontas, 

apenas para serem curtidas e compartilhadas sem questionamentos.  

Acrescente-se a isso que alguns deles ainda veem a escola como um meio de 

socialização, o que se torna mais difícil sem o ensino presencial. De modo geral, a 

falta de convivência com seus colegas e com o mediador da aprendizagem 

(professor) em interações reais e autônomas, prejudicam o processo educativo de 

ensino e aprendizagem. 

Inicialmente acreditávamos que o ensino remoto iria afastar os estudantes, 

pois sempre sentimos uma dependência muito grande dos estudantes em relação ao 

professor no processo de ensino e aprendizagem. Alguns estudantes, que por 

diversas razões haviam iniciado e deixado a escola várias vezes, retomaram seus 

estudos. Outros, mesmo que poucos, em relação ao total do alunado, com 

dificuldades e dentro de suas possibilidades acompanharam o ensino remoto. 

Obviamente isso não significa que o aproveitamento foi maior, mas com a 

colaboração de familiares, os estudantes conquistaram alguma autonomia e estão 

seguindo de acordo com suas possibilidades. 

Por outro lado, em vista desse cenário, o choque de realidade levou à perda 

de concentração e à desmotivação, impossibilitando a realização das atividades. O 

espaço residencial atrelou o trabalho à escola, à vida doméstica e ao auxílio aos 

filhos nas aulas remotas, ocasionando uma sobrecarga emocional, física e estrutural 

em nossos estudantes. 

Mesmo com tantas dificuldades apresentada neste período, contudo, alguns 

professores constataram o desenvolvimento de habilidades por parte dos 

estudantes, com muitos deles interagindo nos grupos de WhatsApp, assistindo a 

vídeos, fazendo a devolutiva das atividades e participando das aulas on-line. 

Os contatos por WhatsApp foram essenciais para a realização da escuta, tão 

necessária ao acolhimento emocional, ao resgate da autoestima, ao encorajamento 

desejo de aprender e ao fortalecimento da esperança. 

No primeiro semestre letivo de 2021, entre as diversas práticas exitosas de 

nossa rede na EJA, destacamos as atividades desenvolvidas pelos professores da 

EJA das escolas municipais “Dr. Átila Ferreira Vaz” e “Cora Coralina” que estiveram 

relacionadas a questões voltadas para temas gerais, conectados com a realidade 
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dos alunos e da sociedade em geral. Os temas geradores foram explorados por 

seus professores, que desenvolveram atividades relacionando os componentes 

curriculares e assuntos de utilidade pública e interesse geral, sempre norteados 

pelas propostas de trabalho da EJA de Diadema e pela preocupação com a 

formação ampla e reflexiva dos educandos acerca da realidade em que estamos 

inseridos. Cabe também destacar as ações de contato e vínculos com os estudantes 

e comunidade escolar empreendidas pela EMEB “Rachel de Queiróz” e os plantões 

de atendimento ofertados aos estudantes organizados pela equipe docente da EM 

“Deputado Freitas Nobre”. 

Tais ações evidenciam uma preocupação dos docentes em relação à 

aprendizagem desses estudantes e no planejamento de ações e alternativas 

plenamente presentes nas atividades desenvolvidas. 

O RETORNO DOS ESTUDANTES DA EJA NO ENSINO HÍBRIDO 

Ao iniciarmos as atividades em período de ensino híbrido, precisaremos 

trabalhar a autoconfiança, o acolhimento e as questões socioemocionais. A 

pandemia trouxe muitas situações em que precisamos aprender a lidar como o luto, 

as perdas, dificuldades econômicas, que teremos que trabalhar com os alunos. 

Deveremos estar dispostos para ouvir, tendo uma escuta atenciosa dos lugares de 

fala de nossos educandos e esse exercício nos dará o norte para as estratégias e 

adaptações necessárias no retorno. 

Cremos que a experiência que vivenciamos nos leve a um processo de 

ensino-aprendizagem mais humano, que lide com sentimentos e emoções, 

adequando os conteúdos prioritários e as estratégias de ensino à realidade e à 

necessidade dos diversos grupos, resgatando alguns aspectos do antes da 

pandemia e do ensino remoto. 

Além disso, é essencial termos a consciência de que teremos de ser mais 

pacientes, repetindo explicações para nos fazer entendidos.  A discrepância do nível 

de aprendizagem dos estudantes por conta da falta de acesso às atividades 

remotas deve ser considerada de maneira similar. 

Confiamos que trabalhos como o desenvolvidos pelos docentes de nossa 

EJA como os das escolas mencionadas anteriormente, juntamente com práticas 

apresentadas no evento “Diadema Faz Escola” com as experiências com a EJA I 

proporcionadas pelas escolas “Anita Catarina Malfatti” e “Santo Dias” devem ter 
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sequência, assim como os projetos que envolvem todas as formas de EJA em 

nossa cidade que ocorrem nas escolas “Dr. Mário Santalúcia”, “Dr. José Martins da 

Silva” e “Olga Benário Prestes”. 

A apresentação de temas de interesse geral, servindo como meios para o 

desenvolvimento da competência leitora, continuará contribuindo para a 

aprendizagem dos estudantes neste contexto de pandemia e de crise geral de 

nossa sociedade. 

UMA REFLEXÃO SOBRE ESTRATÉGIAS E ADEQUAÇÕES  

Em relação às estratégias e adequações, a pandemia nos mostrou a 

relevância de trabalhar com projetos que incluam ferramentas digitais, propiciando 

aos estudantes a oportunidade de aprender a utilizar o celular ou outras tecnologias 

para realização das atividades, possibilitando a articulação entre as distintas áreas. 

Analisamos, ainda, que é indispensável orientar nossos estudantes a desenvolverem 

uma postura proativa, pois verificamos variadas dificuldades na exploração de um 

tema, no pensar analítico, na realização das atividades de maneira autônoma. 

Nesse movimento, acreditar no estudante, motivá-lo, mostrando suas 

potencialidades, fazendo-o a pensar, refletir e a dialogar faz-se imprescindível. 

Sondagens avaliativas devem ser viabilizadas para que tenhamos um 

diagnóstico de como os alunos estão em relação às aprendizagens. Além do mais, 

pensando-se na aprendizagem como uma espiral que vai e volta, retomando o que 

foi aprendido e conectando-se a informações novas, devemos repensar a forma 

tradicional de apresentação dos conteúdos. 

Será cada vez mais urgente aproximarmos a ciência de nosso cotidiano, de 

maneira que o acesso ao conhecimento seja percebido como primordial e de direito 

dos estudantes. 

Há, ainda, a necessidade de retomarmos as aprendizagens adquiridas neste 

período, aprender a ser resiliente para lidar da melhor forma com os desafios da 

vida. O ensino remoto exigiu muito de todos, principalmente o desenvolvimento da 

habilidade de ter foco para alcançar a aprendizagem, mesmo com os desafios que 

dividiram a atenção neste momento singular.  
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UM OLHAR NECESSÁRIO PARA OS NOSSOS DOCENTES 

Partindo-se da ideia de uma educação mais autônoma, pensamos que o 

trabalho do professor será mais de mediação e direcionamento neste momento. 

Através de uma escuta inicial, teremos um diagnóstico para um planejamento 

apoiado em temas geradores e que perpassem as áreas do conhecimento, sem 

abrir mão, entretanto, das habilidades e conteúdo específicos de cada componente 

curricular, possibilitando uma junção de saberes significativos tanto para 

professores quanto para os estudantes. 

Obviamente, o ensino híbrido não contemplará totalmente as especificidades 

dos estudantes da EJA, principalmente aqueles que não possuem acesso aos 

recursos tecnológicos. Portanto, ainda teremos muitos desafios para o 

desenvolvimento e trabalho de habilidades e especificidades de cada componente 

curricular. 

Não podemos nos esquecer de que os professores também demonstram a 

necessidade de serem acolhidos, tendo em vista uma nova forma de trabalho, a 

busca ativa aos estudantes, as diversas maneiras de atendimento para contemplar 

a maior quantidade possível de discentes: tudo isso acarreta num desgaste em 

vários aspectos, indicando que a saúde emocional dos professores deve ser 

observada de maneira cuidadosa. 

É sempre bom lembrar que todos (estudantes e professores) estão passando 

pelo mesmo momento e que as adequações devem considerar as potencialidades e 

dificuldades de todos os envolvidos. Os docentes desejam planejar uma boa aula 

fazendo uso das novas tecnologias, mas muitas vezes lhe faltam conhecimento 

técnico, mostrando assim a indispensabilidade de formação continuada e no 

investimento de recursos tecnológicos nos espaços escolares. 

Mesmo diante de tantas adversidades vividas, acreditamos sim que o retorno 

será prazeroso porque depois de tanto tempo isolados em casa, finalmente 

poderemos voltar a vivenciar a interação humana tão necessária, ainda que 

distantes e com toda a segurança. A ansiedade para favorecer as aprendizagens 

perdidas nestes últimos meses terá de ser refreada, já que teremos que estabelecer 

prioridades, principalmente no que tange os cuidados pessoais e cuidado com o 

outro. 

 



168 

 

5.3  A PRIORIZAÇÃO CURRICULAR 

NA EJA I: ALFA E PÓS  

O ensino para as turmas de EJA I demanda um olhar que aponte para temas 

com os quais seja possível trabalhar conteúdos em função dos interesses e 

necessidades desses estudantes, proporcionando aprendizagens significativas, 

vinculadas às práticas sociais, a partir da proposição de atividades contextualizadas 

e diversificadas. 

Desse modo, deve-se priorizar a alfabetização em contexto de letramento, 

orientada por textos reais que circulam em função dessa realidade vivida e/ou 

apresentada a esses estudantes. 

Boa parte do perfil dos estudantes da EJA I é composto por pessoas que 

migraram de cidades pequenas, ou do interior, principalmente da região Nordeste, 

para a cidade, esperando uma melhoria de vida. Contudo, incorporados na realidade 

das metrópoles, depararam-se com um mercado de trabalho que lhes impõe 

escolaridade e qualificação profissional para que possam desempenhar 

determinadas funções. 

São pessoas que não tiveram a oportunidade, quando crianças, por diversos 

motivos (ter que ajudar na renda familiar, desempenharem determinadas tarefas 

domésticas...). Nota-se que muitos vão e voltam diversas vezes na modalidade, por 

terem dificuldades em permanecerem na escola devido à longa jornada de trabalho 

do dia a dia. 

Essas pessoas buscam a escola para acessar algum nível de pertencimento 

neste mundo exigente e severo, que neutraliza ou mesmo invalida o sentido de 

equidade de oportunidades. Na contrapartida, o papel da escola é oferecer uma 

aprendizagem significativa, o respeito, a escuta e a construção coletiva dos 

conhecimentos. 

Na maioria das situações esses sujeitos recorrem à EJA I com o objetivo de 

ascender nesta sociedade desigual. Diante disso, nossa postura de educadores 

impõe que lhes seja demonstrado que a educação extrapola essa fronteira. Por meio 

dela, é possível combater algumas decadências da sociedade tal como a 

discriminação das classes populares, desconsiderando a autoria e a identidade dos 

diferentes sujeitos que contribuem para o giro indispensável da engrenagem social. 
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Ao longo do período de isolamento, as propostas de atividades foram sendo 

revistas e remodeladas, uma vez que se percebeu que a sobrecarga de conteúdos 

não contribuía para a aprendizagem, mas, ao contrário, ampliava o esgotamento e 

distorções dos propósitos didáticos e pedagógicos para esse segmento. 

Com o intuito de adaptar os conteúdos básicos à modalidade não presencial, 

houve a preocupação de disponibilizar e assegurar aos alunos a impressão de 

cadernos de atividades para que os estudantes conseguissem realizar os exercícios 

com maior conforto e mais autonomia, ajudando-lhes na organização e 

sistematização das abordagens, bem como na facilitação das postagens para 

verificação e acompanhamento das resoluções dos exercícios pelos professores. 

As atividades demandavam seleção e cuidado no planejamento, considerando 

que existem muitos fatores que dificultavam a realização das propostas, tendo em 

conta, a ausência de estrutura tecnológica nos lares dos estudantes e a 

preocupação da comunidade escolar com as necessidades imediatas e básicas 

dessas pessoas. Certamente, esses fatores já fazem parte da vida de nossos 

jovens, adultos e idosos, mas se ampliaram e se agravaram na pandemia. 

Durante o período de suspensão das aulas, sabendo da importância da escola 

como um ambiente de socialização, foi um grande desafio resguardar as interações 

e os vínculos. A pandemia impôs uma preocupação no sentido de como esses 

alunos enfrentariam e interiorizariam os impactos do afastamento social. 

Foi e tem sido de fundamental importância o estreitamento de contato com 

esses estudantes a partir de ligações telefônicas individuais para conversas 

direcionadas à escuta e incentivo. Nessas ocasiões, além de atualizar o processo de 

realização das atividades, havia a preocupação de ouvi-los e reforçar a importância 

da manutenção das medidas de segurança contra o contágio. Tais estratégias 

reforçam o vínculo com a turma e os aproximam das dinâmicas de vida e estudo. 

A sala de aula virtual, por meio do aplicativo de conversa WhatsApp, foi outro 

recurso importante. Em virtude da familiaridade da ferramenta entre a maioria dos 

alunos, era possível perceber a troca de mensagens de áudio entre eles e o 

compartilhamento de suas experiências e assuntos cotidianos, de tal forma que, o 

relacionamento de amizade do sentimento de pertencimento à turma possa ser 

reafirmado mesmo à distância. 

Na perspectiva do retorno gradual desses estudantes é importante acolhê-los, 

considerar suas vivências e expectativas para o planejamento das aulas. É 
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importante ressaltar que no início do retorno às aulas os estudantes virão em escala 

de revezamento necessitando assim da permanência do contato e acompanhamento 

remoto. 

O trabalho de alfabetização e pós-alfabetização devem estar alinhados ao 

contexto de letramento como princípio indissociável. Para tanto, vale ressaltar que 

os professores têm autonomia na seleção dos textos e de outros suportes 

pedagógicos com o propósito de que essa aprendizagem seja oportunizada. Para 

isso, é importante que o professor conheça e considere os conhecimentos prévios 

dos estudantes, para que, a partir deles, possam aprender e avançar no sentido de 

apropriar-se do funcionamento da nossa língua em seus vários aspectos. 

O retorno às aulas presenciais deverá ser gradual e atento. Um novo 

reconhecimento do ambiente e das pessoas. Somos pessoas diferentes hoje, 

nossos estudantes voltarão diferentes também. As relações, tanto pessoais quanto 

com os espaços da escola serão modificadas já que os protocolos deverão ser 

seguidos com máxima atenção. 

O olhar para o currículo deverá levar em conta essa interrupção de 

aproximadamente um ano e meio do ensino presencial. Assim, precisamos 

considerar prioritariamente o estado emocional dos nossos estudantes, 

principalmente porque muitas famílias tiveram perdas muito grandes. A escuta, o 

acolhimento e o investimento num trabalho que priorize as competências 

socioemocionais na abordagem dos conteúdos didática são fundamentais, pois a 

escola como conhecíamos antes não será mais possível por enquanto. 

 

5.3.1  AS HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS NA EJA I 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que 

organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo 

da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto; 
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• Ler o código linguístico, reconhecendo o alfabeto, as variações na 

formação da sílaba e o valor da palavra dentro da frase;  

• Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que representam fonemas; 

• Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos; 

• Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor bilhetes, cartas, notícias, manchetes, legendas, contagens de 

histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canções, 

quadrinhas, cordel), pequenos relatos de experimentos, entrevistas e/ou 

sequência dos fatos considerando a situação comunicativa e a finalidade 

do texto; 

• Localizar informações explícitas e implícitas em textos de circulação 

social; 

• Ler e compreender, com certa autonomia, de gêneros variados, 

desenvolvendo o gosto pela leitura; 

• 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; 

• Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com 

base no contexto da frase ou do texto; 

• Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes 

mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê; 

• Planejar, inicialmente com a ajuda do professor visando a autonomia do 

estudante até o término da EJA I, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 

escreve/para quem escreve), a finalidade (escrever para quê), a circulação 

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

linguagem, organização, forma, tema e informações necessárias à 
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produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas; 

• Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, 

tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, 

pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 

vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 

caso; 

• 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; 

• Flexionar, adequadamente, os verbos, na escrita de textos de diferentes 

gêneros, segundo critérios de concordância verbal. 

• Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.); 

• Recuperar, em situações formais de escuta, as ideias principais de 

exposições, apresentações e palestras das quais participaram, relatar 

experiências etc.); 

• Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que 

necessário. 

 MATEMÁTICA 

• Resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração, com 

significados de juntar, acrescentar, separar e retirar; 

• Registrar o resultado da contagem de no mínimo 100 objetos;  
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•  Resolver e elaborar situações-problema de adição de parcelas iguais, por 

meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não 

suporte de imagens e/ou material manipulável, levando a construção do 

significado da multiplicação; 

•  Resolver e elaborar situações- problema envolvendo dobro e metade com 

o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias 

pessoais; 

• Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida; 

• Identificar, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo 

e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em 

contornos de faces de sólidos geométricos; 

•  Reconhecer, relacionar e produzir a escrita dos períodos do dia, dias da 

semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário; 

• Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do 

estudante; 

• Estimar, medir, comparar e registrar capacidade e massa, utilizando 

estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou 

padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma); 

•  Ler e comparar dados expressos em tabelas, gráficos de colunas simples 

ou barras; 

•  Identificar, selecionar e interpretar informações expressas em gráficos ou 

tabelas para a resolução de problemas; 

• Calcular o resultado de adições e subtrações, bem como entre 

multiplicações e divisões de números naturais, para ampliar e desenvolver 

as estratégias de cálculo; 
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• Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para ampliar e desenvolver as estratégias de 

cálculo, inclusive fazendo uso da calculadora quando for necessário; 

• Resolver e elaborar situações-problema envolvendo diferentes significados 

da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular, 

utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental 

e algoritmos; 

• Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 

1/100) na representação fracionária e decimal como unidades de medida 

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

• Ler, escrever e ordenar números naturais no mínimo até a ordem das 

centenas de milhar com compreensão das principais características do 

sistema de numeração decimal; 

• Ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, 

minutos e segundos em situações relacionadas ao cotidiano, como 

informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua 

duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando 

unidades de tempo; 

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam compra e venda e 

formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 

enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

CIÊNCIAS 

• Conhecer e valorizar as atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, 

em relação a alimentação, higiene física, higiene mental e social; 

• Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são 

necessários para a manutenção da saúde; 
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• Identificar as principais causas de poluição/contaminação das fontes de 

água na região em que estudantes vivem e as principais doenças 

causadas por essa contaminação; 

• Reconhecer e valorizar medidas de proteção ambiental como as 

promotoras da qualidade de vida; 

• Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários 

(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. 

(movimentos da Terra); 

• Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença 

de água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação 

de diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, 

fotografias etc.); 

• Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo 

de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos; 

• Desenvolver e reconhecer o ativismo ambiental como ação positiva à 

preservação do meio ambiente; 

• Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns 

microrganismos atitudes e medidas adequadas para prevenção de 

doenças a eles associadas; 

• Conhecer as diferentes doenças sexualmente transmissíveis, formas de 

contágio, prevenção e tratamento; 

• Identificar diferentes drogas (lícitas e ilícitas) e desenvolver postura de 

prevenção ao uso de drogas; 

• Reconhecer as mudanças de estado físico da água estabelecendo relação 

com o ciclo hidrológico e suas implicações na agricultura, no clima, na 

geração de energia elétrica, na produção tecnológica, no provimento de 

água potável e no equilíbrio dos ecossistemas em diferentes escalas: 

local, regional e nacional; 
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• Reconhecer as diferentes ofertas de alimentação de acordo com a região 

onde se vive, discutindo criticamente os aspectos sociais envolvidos na 

escassez de alimento provocada pelas condições ambientais ou pela ação 

humana. 

 GEOGRAFIA 

• Reconhecer-se e identificar-se como sujeito histórico valorizando o meio 

onde vive de forma transformadora, a partir do estudo da realidade local; 

• Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, 

buscando sempre enriquecê-lo e compartilhá-lo; 

• Reconhecer e identificar a própria cultura e da sua comunidade como 

parte do patrimônio cultural da sociedade brasileira; 

• Conhecer criticamente o papel dos meios de comunicação na dinâmica 

cultural brasileira, reconhecendo suas responsabilidades sociais; 

• Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo 

lugar em diferentes tempos; 

• Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua 

comunidade; 

• Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares; 

• Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários e suas histórias 

de vivência; 

• Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira a partir das suas 

vivências e histórias familiares, selecionando componentes de culturas 

afro-brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes; 
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• Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e 

canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara 

dos Vereadores e Conselhos; 

• Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos 

em diferentes territórios; 

• Posicionar-se criticamente sobre os valores sociais expressos nas 

manifestações culturais: padrões de beleza, caracterizações 

estereotipadas e preconceitos; 

• Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento; 

• Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-

primas), circulação e consumo de diferentes produtos; 

• Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 

responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida 

(em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e 

discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a 

comunidade em que vive. 

HISTÓRIA 

• Reconhecer transformações pessoais a partir do registro das lembranças 

particulares, da família ou da comunidade; 

• Identificar, descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades 

relacionadas à família, à escola e à comunidade; 

• Selecionar situações cotidianas que remetem à percepção de mudança, 

pertencimento e memória, respeitando e valorizando os diferentes modos 

de vida; 
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• Reconhecer e valorizar a tradição oral como meio para transmissão de 

conhecimentos entre gerações e preservação da memória; 

• Identificar como é possível preservar os espaços públicos e como as 

pessoas se relacionam neles, compreendendo a importância do respeito 

(ao próximo e ao espaço) para o convívio saudável na comunidade; 

• Identificar e respeitar os grupos populacionais que formam a cidade, o 

município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos 

que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios e seu 

impacto na vida das pessoas e nas cidades; 

• Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos 

do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à 

presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque 

para as culturas africanas, a de povos originários e a de migrantes; 

• Identificar os espaços públicos e serviços essenciais na cidade (tais quais 

escolas, hospitais, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, estações de 

tratamento e distribuição de água e esgoto), bem como suas respectivas 

suas funções; 

• Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua 

cidade ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as 

formam, respeitando e valorizando a diversidade; 

• Conhecer a história dos escravos africanos e seus descendentes no Brasil, 

a exploração do trabalho, a violência que sofreram assim como suas 

formas de organização para resistirem à escravidão; 

• Conhecer alguns problemas que os povos indígenas enfrentam atualmente 

relacionada à questão da terra e a preservação de sua cultura; 

• Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à 

diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos, além de reconhecer e 

respeitar a diversidade humana. 
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5.4  A PRIORIZAÇÃO CURRICULAR 

NA EJA II 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
5.4.1  O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EJA II 

No ensino de Português na EJA II tem como finalidade levar o estudante a se 

apropriar dos mecanismos de organização da língua e assim participar da vida 

social, política tendo maior apropriação do discurso. 

A função do professor é proporcionar a reflexão do uso do idioma a partir da 

interpretação textual, oralidade, argumentação de modo progressivo e 

sistematização de suas ideias. 

Sabemos que na EJA o empoderamento do mundo palavra para que o 

estudante se comunique de forma autônoma requer a ampliação de seu repertório. 

Para isso é fundamental levar em consideração que o estudante já traz durante sua 

história e trajetória um conhecimento prévio no qual, de acordo com Paulo Freire 

(2001), a leitura de mundo precede a leitura da palavra. 

Geralmente o nosso estudante da EJA chega na escola com um histórico 

relacionado ao abandono aos estudos, seja por questão profissional, familiar ou de 

dificuldade de aprendizagem no ensino regular o que acarreta numa maior 

dificuldade na apreensão da língua. 

Nosso desafio é mostrar-lhe que é possível ultrapassar essas barreiras ao 

perceber-se falante e reconhecer-se na vivacidade linguística em que é permeada a 

língua portuguesa como seus diversos modos de se comunicar e as mais variadas 

formas de interação social para assim ampliar sua participação social nas mais 

diferentes situações comunicativas. 

Lidamos com sujeitos que possuem poucas vivências com o mundo da escrita, 

seja por ela não lhe ter sido apresentada formalmente ou pelo fato de não ser uma 

ação corriqueira de seu cotidiano. Assim, o registro de suas ideias, formas de 

pensar, compreender o mundo, as coisas e as pessoas acabam sendo privilegiadas 

pela oralidade. Portanto, é imprescindível que ao estudante da EJA sejam 
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proporcionadas diversas situações nas quais ele necessite também fazer o uso da 

linguagem escrita. 

A prática de interpretação e produção textual na EJA possui diversas 

significações para a autonomia, a ampliação de sua capacidade leitura, a escrita de 

forma autônoma contribuindo assim para a criticidade do sujeito 

É importante compreendermos que o estudante precisa entender a intenção 

comunicativa a partir do texto para depois refletir sobre as ideias dele. Por isso que, 

nas aulas de Português, é comum o relato de uma situação do dia a dia 

desencadear uma narrativa que o professor pode aproveitar para estimular seus 

estudantes a refletirem sobre a comunicação enunciativa nela presente. 

Em Análise Linguística e Semiótica devemos estimular situações reflexivas nas 

quais o estudante adquira habilidades tornando-se capaz de avaliar uma situação 

comunicativa de acordo com a utilização de um determinado gênero textual. Para 

isso é importante conhecer sua estrutura, situação de produção e os efeitos de 

sentido nele presentes. Trata-se de um momento em que possibilitamos o estudante 

a mobilizar seus saberes prévios e levá-lo a ampliar seus conhecimentos 

ortográficos, morfossintáticos e discursivos. 

Nas aulas de EJA as práticas de leitura articulam outras habilidades que 

envolvem a escrita, a fala, a argumentação, a criticidade, além da reflexão sobre as 

práticas sociais que dão vida ao estudante fora da escola. 

As possibilidades aqui apresentadas permitem-nos pensar em ações e 

estratégias de evidenciar o contato com a variedade linguística do nosso idioma 

numa estrutura curricular espiral que os diversos gêneros textuais podem 

trabalhados em todas as séries. 

UM DIÁLOGO SOBRE PRÁTICAS DE LEITURA  

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas 

gratificante. Ninguém lê ou estuda automaticamente se 

não assume, diante do texto ou do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo 

sujeito da curiosidade, sujeitos da leitura, sujeito do 

processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar 

buscar criar compreensão do lido; daí, entre outros 

pontos fundamentais, a importância do ensino correto 

da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se 
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numa experiência criativa em torno da compreensão. 

Da compreensão e da comunicação. (Paulo Freire, 

2001). 

 

Sabemos que a escola pública não é neutra, por isso é a partir do contexto 

social e histórico que a leitura, seus objetos, os modos de ler e leitores são 

constituídos. É no jogo social, em que sujeitos ocupam posições peculiares, que se 

pode acender às múltiplas maneiras de fazer e às significações dessas práticas. 

Acredita-se que “a leitura tem o status e o poder de colocar os sujeitos em outro 

lugar na escala cultural de transformar suas vidas” (VÓVIO, 2008) 

A escola é um espaço que acolhe as diferenças pessoais e linguísticas. É um 

espaço social onde podemos refletir sobre a linguagem culta e coloquial, sobre os 

sentidos conotativos e denotativos dos vocábulos, expor nossos pontos de vistas e 

aprendendo a respeitar os pontos de vista dos colegas nas rodas de apresentação 

das leituras realizadas, avançando nas capacidades comunicativas. As aulas 

contribuem, e nesse caso não trata-se apenas de uma especificidade exclusiva do 

componente curricular de Português, para aquisição de maior autonomia e 

segurança na produção de textos orais e escritos, maior fluência na leitura, além do 

sentimento de pertencimento ao grupo Todas essas estratégias com enfoque na 

metalinguagem contribuem para que construam sinapses cognitivas, agregando, 

através da linguagem, novas informações que serão transformadas em novos 

conhecimentos, proporcionando o avanço de uma estrutura cognitiva inicial para 

outra mais complexa. 

É necessário que haja uma motivação intencional, precisa haver conquista 

por parte do educador para que o educando queira aprender. Essa motivação não é 

arbitrária e imposta, é despertada, pois a palavra já denota que é de dentro para 

fora, conforme Meier & Garcia (2007). 

Nossos estudantes são sujeitos que devem ser compreendidos como um 

complexo dialético que está em constante busca do desenvolvimento das funções 

cognitivas.  

Da mesma forma que há teoria sobre diversas inteligências, deve-se 

compreender que o objeto de leitura não pode ser único, mas plural, pois cada 

estudante tem objetivos e interesses próprios quanto ao que ler. Todavia, nos cabe, 

enquanto professores(as) mediadores(as) propor diferentes gêneros textuais para 
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que possam ir se habilitando, para uma leitura consciente, que representa a 

compreensão do que está sendo lido. 

No ensino de Português na EJA o trabalho com a leitura possibilita uma boa 

articulação com a oralidade, produção escrita, leitura de gêneros textuais diversos e 

análise linguística, sendo uma mediadora entre os estudantes e o objeto de 

conhecimento. 

RELATO DE PRÁTICA 

“Vou lendo para os estudantes; apresentando os livros; os escritores e suas 

trajetórias de vida; contribuindo para que façam inferências sobre a leitura lida e, 

assim, possam, ao mesmo que ouvem histórias, ir construindo estratégias de leituras 

individuais, aprendendo a ler e compreender sobre a realidade. Ainda mais, estando 

disposta a ouvir quais são os gêneros textuais que os estudantes costumam ler e 

por qual finalidade. Ou seja, valorizando as práticas de leitura que possuem em seu 

contexto social. Minha prática está fundamentada na teoria da modificabilidade 

cognitiva estrutural de Reuven Feuerstein*- teoria que pressupõe a condição 

equânime de todo o ser humano de desenvolver-se intelectual, emotiva e 

socialmente, a despeito de suas restrições ambientais e biológicas, desde que haja 

a intervenção, consciente e planejada, de um mediador qualificado intelectual, social 

e afetivamente – (MEIER, 2007 p.25), porque sou mediadora e gosto de despertar 

na pessoa a vontade de aprender determinado conhecimento, porque não adianta 

haver ricos contextos materiais, se não houver estímulo para que a pessoa se 

interesse pelo conhecer. 

Costumo ler todas as noites para os estudantes para que sintam o prazer da 

leitura. Inicio apresentando o Livro Quarto de Despejo- Diário de Uma Favelada, 

porque através da biografia da escritora de Carolina Maria de Jesus vou mostrando 

o poder da transformação da leitura na vida de uma pessoa, que  mesmo estudando 

até a segunda série do primário, utilizava a escrita como válvula de escape para 

suas dores e contestação, para denunciar o que discordava nas relações humanas 

violentas, na política, na religião, na sociedade desigual em que as pessoas 

moravam em “quarto de despejo”: 

“Uma miséria tão grande que a gente nem entende ela. Ou não quer entender 

verdade verdadeira. Se a gente entendesse, a favela não estava plantada lá na beira 

do Tietê. Já que está, o melhor é a gente fechar os olhos e tapar os ouvidos. 
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Convém. São aqueles que entendem – os que moram lá e se degradam lá, na fome, 

no lixo, na cama. Tem menino barrigudo que entende mais que a gente. Tem. Até 

cachorro magro entende mais. Só que eles não dizem nada. Eles choram, gritam, 

brigam, amam, amor de muitos jeitos, dizem palavras, suicidam-se, apertam o 

estômago, mas não dizem nada”. (Jesus, 2014).  

Valorizo e considero os três tipos de leitura: a falada, a vista e a ouvida. A 

leitura falada é a oral.  A leitura vista é a silenciosa e a ouvida é aquela processada 

pelos ouvidos, quando outra pessoa a realiza. 

Outros gêneros textuais e escritores (as) são abordados durante o semestre 

como Luis Fernando Veríssimo, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, 

Machado de Assis, Marina Colasanti, Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola 

Brandão, Sérgio Marcus Rangel Porto (Stanislaw Ponte Preta). 

A Literatura é a minha aliada no currículo escolar de EJA para que os(as) 

estudantes possam se apropriar da linguagem literária, se alfabetizando através 

dela, se tornando um leitor proficiente. É por meio das obras literárias que a 

sociedade se expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, sonhos e 

desejos. 

 (Prof.ª Márcia dos Santos – EMEB Ministro Quintanilha)  

 

Na prática de leitura a utilização da metalinguagem aplicada na hora da leitura 

compartilhada, problematiza a narrativa, sua ideia principal, o contexto de produção, 

de forma que estabeleçam inferências e compreendam que o texto tem uma unidade 

semântica, onde os vários elementos que o compõem, agregam palavras, frases, 

orações, sinais gráficos de pontuação.  Com isso, é possível a expansão e 

ampliação das estruturas cognitivas superiores, ressignificando sua realidade, 

melhorando a autoestima do estudante possibilitando-o a atuar com confiança na 

cidade e no mundo em que está inserido. 

A prática de leitura desenvolvida na EJA visa não perpetuar a neutralidade e a 

dicotomia do conhecimento social do escolar, mas sim estabelecer vínculo com o 

perfil histórico-cultural-social de onde os estudantes estão inseridos, assim como 

seus conflitos socioemocionais e as contradições presentes no cotidiano deles. 

A produção escrita visa registrar os relatos autobiográficos, as opiniões e 

sentimentos referentes aos textos lidos e debatidos em sala de aula, assim como os 

livros paradidáticos. 
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A revisão textual quanto à coesão e coerência textual, como a parte 

ortográfica são realizadas várias vezes num movimento dialético com os(as) 

estudantes e professores. 

Sugerimos que a seleção para o trabalho com livros paradidáticos seja de 

acordo com o perfil dos estudantes, num primeiro momento de forma intencional 

para atrair os estudantes, para despertar o gosto pela audição de histórias. Os livros 

devem abordar assuntos que estejam ligados às problemáticas sociais dos jovens, 

das mulheres, dos idosos, das mães; dos angustiados e desencantados; dos 

otimistas, dos apaixonados; discursando e problematizando sobre os amores; a 

amizade; a traição; as diferentes formas de expressão dos descontentamentos; com 

traços de humor e de suspense; dentre outros. 

Nesse contexto é possível estimular a aquisição de algumas habilidades para 

construção o significado do texto que é lido, tais como: linguística, porque precisa 

entender as combinações das palavras; textual, conhecendo a estrutura do tipo de 

texto, ou seja, se é narrativo, expositivo, descritivo ou argumentativo; assim como ter 

os conhecimentos prévios sobre o assunto. Desta forma, mesmo que o educando 

não possua todas essas habilidades desenvolvidas, o professor enquanto um 

mediador, num processo de leitura compartilhada, contribui para que os educandos 

façam inferências e articulem os conhecimentos de mundo. 

Ainda mais, precisam ser orientados quanto aos processos das estruturas 

cognitivas que processam o ato de ler, pois se leem vagarosamente, sílaba por 

sílaba, terão dificuldade para lembrar o que estava no início da linha quando eles 

chegarem ao final. Devem, portanto, ser capazes de reconhecer instantaneamente 

as palavras: se a palavra for a unidade reconhecida, eles poderão ler mais 

rapidamente, conseguindo assim lembrar unidades passíveis de interpretação 

semântica, segundo Kleiman (2008). 

 POR QUE LITERATURA NO CURRÍCULO DA EJA?  

De acordo com Coutinho (2001), a Literatura, como toda arte, é uma 

transfiguração do real, é a realidade recriada, através do espírito do artista e 

retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais 

ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, 

independente do autor e da experiência da realidade de onde provém. Os fatos que 

lhe deram, às vezes, origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, 
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graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferente dos 

fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social. 

As estratégias que precisam nortear os projetos de leitura a fim de que os 

estudantes saibam os objetivos traçados pelo professor, pois, muitas vezes, os 

estudantes não têm clareza dos caminhos e da intenção dele com as propostas de 

leitura para o desenvolvimento cognitivo; para a maior fluência na leitura e a 

compreensão do que se lê. Deve ser um projeto permanente durante o período de 

curso, numa construção coletiva em que o professor seja o mediador até que o 

estudante tenha proficiência na leitura, segundo Solé & Schilling (1998). 

O trabalho com essa metodologia da metalinguagem na EJA II, ao final do 

ciclo de quatro semestres, possibilita aos estudantes apresentarem mudanças nas 

habilidades cognitivas de elaboração e de organização de pensamento, como mais 

desenvoltura na produção escrita e de oralidade. 

Tais habilidades são fundamentais para o momento sociopolítico de 

retrocessos, em que a Ciência e a Educação estão sendo secundarizadas por meio 

de ações e discursos pragmáticos e sexistas de incentivo à violência, à negação das 

diversidades culturais, étnicas e de gênero. Além disso, a desvalorização dos 

cientistas, dos docentes e dos livros demonstra, claramente, a manutenção da 

hierarquização social existente, em que as classes mais desfavorecidas continuarão 

à margem sem acesso aos bens culturais. 

Desenvolver o gosto pela leitura para os estudantes que foram marginalizados 

e excluídos nessa sociedade desigual, que possuem um estigma de perdedor e, em 

decorrência disso, apresentam uma baixa autoestima, representa instrumentalizar e 

contribuir para que os estudantes tenham a oportunidade de aprender a ler e 

compreender o texto lido, objetivando ampliar seus conhecimentos, sua visão de 

mundo para que possam se posicionar, criticamente, no contexto sociopolítico em 

que vivem. 

HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

LEITURA E ESCUTA 
• Inferir informações em textos; 
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• Justificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, informal) 

como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de 

intimidade entre os falantes; 

• Respeitar a variação linguística por características sociais, regionais, 

urbanas e rurais da fala, rejeitando preconceitos linguísticos; 

• Analisar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais 

trabalhados e adequar o nível de formalidade da fala aos temas, 

contextos/situações, interlocutores; 

• Avaliar, em textos, recursos verbais, não verbais e multimodais utilizados 

com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos ou de gerar 

uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental; 

• Analisar diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele 

foi produzido e daquelas em que será recebido; 

• Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em 

situações comunicativas e na produção de textos; 

• Identificar, em textos literários, recursos estilísticos: conotação, 

comparações, metáforas; 

• Reconhecer recursos anafóricos de coesão referencial: substituições 

lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos); 

• Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por texto, 

relacionando ao seu contexto de produção, circulação e recepção (objetivo 

da interação textual, suportes de circulação, lugar social do produtor, 

contexto histórico, destinatário previsto etc.); 

• Esquematizar texto lido, representando-o em tópicos ou esquemas; 

• Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e 

expressões desconhecidas; 
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• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão 

sequencial:  conjunções e articuladores textuais; 

• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de 

modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, 

substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios 

etc.); 

• Explorar o espaço reservado ao leitor nos órgãos de informação impresso 

ou online, destacando assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se 

sobre eles. 

 INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

• Escrever palavras com correção ortográfica e pontuação adequada; 

• Localizar, em texto, informação explícita relativa à descrição de 

determinado processo, objeto, fato, lugar ou pessoa; 

• Selecionar e organizar informações explícitas e implícitas, em diferentes 

suportes de textos, para realizar ações e resolver problemas, inferindo 

informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do 

texto; 

• Relacionar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por um texto 

a seu contexto de produção, de circulação e de recepção (objetivo da 

interação textual, suportes de circulação, lugar social do produtor, contexto 

histórico, destinatário previsto etc.); 

• Elaborar paráfrases e resumos do texto lido, com base na organização 

das informações; 

• Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e 

expressões desconhecidas; 

• Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações 

gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas; 
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• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições 

lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para 

a continuidade do texto; 

• Analisar formas e conteúdo de textos publicados em suportes impressos e 

online e a sua relação com o leitor; 

• Selecionar e organizar informações explícitas e implícitas, em diferentes 

suportes de textos, para realizar ações e resolver problemas; 

• Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na 

compreensão do texto; 

• Analisar formas e conteúdo de textos publicados em suportes impressos e 

on-line e a sua relação com o leitor; 

• Analisar, criticamente, as relações entre mídia, sociedade e cultura, e os 

efeitos das novas tecnologias na cognição e na organização social; 

• Justificar formas e conteúdos de textos publicados em suportes impressos 

e online e a sua relação com o leitor; 

• Produzir texto de defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e 

contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de 

oposição, contraste, exemplificação, ênfase; 

• Produzir textos expositivos (resumos, reportagens, verbetes de 

enciclopédia), com estrutura adequada (introdução ao tema, 

desenvolvimento e conclusão) e utilizando, adequadamente, estratégias 

de informação (definições, descrições, comparações, enumerações, 

exemplos, gráficos, tabelas). 
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 ORALIDADE 

• Interagir, oralmente, na escola e fora dela, considerando o contexto, a 

função social e a finalidade da interação, utilizando estratégias de 

cooperação e respeito nas interações; 

•  Formular com clareza questões pertinentes para esclarecer dúvidas, ao 

ouvir apresentações orais; 

• Utilizar estratégias de construção do texto oral, considerando os objetivos 

comunicativos e o contexto; 

• Participar de interações orais em sala de aula e na escola, cooperando na 

troca de ideias e ouvindo com respeito e interesse os interlocutores; 

• Justificar, em interações orais, mudança, desvio ou quebra de tópico 

conversacional, analisando estratégias de retomada do tema da interação; 

• Expor síntese de texto escutado, recorrendo a anotações e adequando as 

estratégias de construção do texto oral aos da comunicação e ao 

contexto; 

• Localizar, em texto, informação relativa   à   descrição   de determinado 

fenômeno, cenário, época, processo, fato, pessoa; 

• Selecionar informações, em ambientes eletrônicos, sem exceder a 

quantidade de informações disponíveis, para resolver problemas; 

• Distinguir, em textos multimodais, relações de reiteração, 

complementação ou oposição entre informações visuais ou verbovisuais e 

informações escritas. 

 ANÁLISE LINGUÍSTICA E SEMIÓTICA 

• Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero 

textual trabalhado e a intenção comunicativa; 



190 

 

• Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações 

entre os substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância 

verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto); 

• Escrever, corretamente, obedecendo às convenções da língua escrita; 

• Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 

prefixos e sufixos mais produtivos no Português; 

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam 

o sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da 

oração: sujeito, predicado, complemento, observando a concordância; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos 

da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e 

modificadores); 

• Pontuar adequadamente textos de diferentes gêneros (ponto, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, reticências); 

• Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de 

negação; 

• Distinguir, em textos de diferentes gêneros, os efeitos de sentido 

produzidos pelo uso de palavras derivadas por acréscimo de afixos e 

palavras compostas (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos 

expressivos adequados ao gênero textual; 

• Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de 

recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e ordenação de eventos; 

• Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de 

figuras de linguagem; 
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• Relacionar palavras e expressões, em textos de diferentes gêneros 

(escritos, orais e multimodais), pelo critério de aproximação de significado; 

• Empregar elementos gramaticais adequando-os aos usos da língua em 

diferentes gêneros escritos, orais e multimodais; 

• Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, 

o estilo e a finalidade dos gêneros; 

• Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades 

constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de 

orações conectadas; 

• Utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, recursos de coesão 

referencial (nomes e pronomes), recursos semânticos de sinonímia, 

antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes 

vozes (discurso direto e indireto); 

• Utilizar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 

prefixos e sufixos mais produtivos no Português; 

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações; 

• Organizar, esquematicamente, informações oriundas de pesquisas, com 

ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam 

o sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções 

adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração; 

• Interpretar, em texto narrativo ficcional, modos de apresentar 

personagens, foco narrativo, espaço e tempo, narrador, enredo e 

representação de falas das personagens em discurso direto e indireto.  
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INGLÊS 
5.4.2  O ENSINO DE INGLÊS NA EJA II 

O inglês já se estabelece como idioma inserido no contexto social de nosso 

país, sendo que seu estudo não se configura mais como aprendizagem secundária, 

mas tornou-se primordial com a inserção de expressões no cotidiano de nossa 

sociedade, além de se caracterizar como língua utilizada para a comunicação em 

diversos países, sendo possível a comunicação por meio dela, até mesmo em 

países que não a utilizam como idioma oficial. 

O alunado da EJA II se constitui, em grande parte, de pessoas já 

alfabetizadas. Mesmo assim é constatada uma dificuldade em boa parte desses 

estudantes quanto à aprendizagem da língua inglesa visto que consideram o idioma 

distante de seu cotidiano e realidade local. Assim tanto o estudo escrito como a 

pronúncia do Inglês tornam-se um desafio para a EJA. 

É necessário que o currículo da disciplina seja constituído de conteúdos 

relevantes para os estudantes e mais conectados com sua realidade. Muitos deles 

sente-se incapazes de aprender a língua inglesa, pelo fato de esta possuir fonemas 

muito distintos da língua portuguesa, sendo que este fato pode tornar ainda mais 

distante a aprendizagem.  

Uma das alternativas que estimulam o ensino do Inglês na EJA é incentivar o 

estudante a descobrir uma realidade distinta da sua, fazer comparações, analisar 

aspectos e diferenças culturais. Outras estratégias bem-sucedidas são aquelas que 

envolvem jogos, interação, músicas, vídeos e ludicidade, estimulando, assim, a 

participação e interação dos estudantes.   

É deste modo que é a priorização curricular do ensino de Língua Inglesa deve 

levar em conta demais aspectos como: 

• ORIGEM DA LÍNGUA INGLESA: a enfatização da história da língua 

inglesa, quais suas origens e por quais motivos ela se difere das 

línguas de origem latina. Muitos estudantes não sentem a necessidade 

de aprender e, frequentemente, sentem-se incapazes de pronunciar as 

palavras de origem anglo-saxã, muitas vezes pelo fato de não 

conhecerem sua origem e, consequentemente, por terem repulsa pela 
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língua. Ao conhecer as origens do idioma, o aluno sente-se mais 

próximo dela e a compreende de uma maneira mais rica. 

•  PAÍSES QUE FALAM A LÍNGUA INGLESA: relacionar os países que 

possuem o idioma inglês como oficial ou como idioma secundário, 

quais as causas históricas, diferenças de sotaques e de palavras. O 

trabalho com mapas, indicando a localização dos países facilita o 

ensino, a visualização e a localização. 

• ASPECTOS CULTURAIS: é possível a aplicação de atividades que se 

destinem aos aspectos culturais dos países de língua inglesa, por meio 

de projetos contínuos, trabalhando de forma prática o modo de vida, 

cultura, valores, aspectos religiosos, pontos turísticos de cada país. 

• EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS UTILIZADAS EM NOSSA 

SOCIEDADE: trabalhar com as expressões que nossa sociedade 

adotou da língua inglesa, realizando paralelos e comparando com os 

neologismos adquiridos da língua portuguesa provindos do idioma 

inglês. 

• EXPRESSÕES BÁSICAS DA LÍNGUA: é importante apresentar ao 

estudante palavras e frases de conversação do cotidiano da língua 

inglesa tais como cumprimentos, perguntas introdutórias para um 

diálogo, perguntas básicas sobre: tempo, horário, localização, pedido 

em restaurante, emergências, dentre outros. 

 

HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

• Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a 

família, os amigos, a escola e a comunidade; 

• Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu 

e o significado de palavras ou expressões desconhecidas; 

• Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida; 

• Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre 

outros) em situações de interação oral; 



194 

 

• Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre 

temas familiares; 

• Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral; 

• Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em 

textos orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre 

outros; 

• Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras 

pessoas, explicitando informações pessoais e características 

relacionadas a gostos, preferências e rotinas; 

• Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, 

compartilhando-a oralmente com o grupo; 

• Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-

line) para construir repertório lexical; 

• Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório 

lexical na língua inglesa; 

• Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o 

texto informa/comunica; 

• Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na 

sala de aula ou em outros ambientes; 

• Listar ideias para a produção de frases e pequenos textos, levando em 

conta o tema e o assunto; 

• Produzir frases e textos curtos escritos em língua inglesa (histórias em 

quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre 

outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências 

e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar;  
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• Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio 

social e o uso da língua inglesa em sala de aula; 

• Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, 

rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros); 

• Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e 

descrever rotinas diárias; 

• Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, 

comandos e instruções; 

• Empregar o verbo modal can para descrever habilidades (no presente 

e no passado); 

• Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua materna 

e/ou oficial (primeira ou segunda língua); 

• Identificar a presença da língua inglesa na sociedade 

brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado; 

• Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de países de 

língua inglesa absorvidos pela sociedade brasileira/comunidade; 

• Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo; 

• Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônio artístico literário em língua inglesa; 

• Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu 

sentido global; 

• Apreciar textos narrativos (contos, romances, entre outros, em versão 

original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural 

produzido em língua inglesa; 
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• Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de 

palavras em língua inglesa; 

• Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações 

artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes plásticas e visuais, 

literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), 

valorizando a diversidade entre culturas; 

• Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são 

interpretados em função de aspectos culturais; 

• Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em função do 

processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. 

CIÊNCIAS 
5.4.3  O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA II 

No componente curricular de Ciências devemos dar atenção especial ao 

letramento científico. Os estudantes devem compreender e interpretar o mundo, 

bem como a transformá-lo de forma consciente, sabendo que suas ações têm 

consequências que podem ser refletidas na vida individual e coletiva.  

O educando deverá saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 

atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, 

aplicar conhecimentos para resolver problemas e tomar decisões de forma 

autônoma. Os mesmos devem ser estimulados a exercitarem a observação, a 

experimentação e a investigação. É importante que os estudantes reconheçam as 

ciências como construção humana, histórica e cultural e que se identifiquem como 

parte deste processo. 

É também relevante considerar a integração do desenvolvimento científico e 

tecnológico aos modos de vida que as diversas sociedades humanas organizaram 

ao longo da história. Para compreender e tomar decisões sobre assuntos do nosso 

cotidiano é imprescindível conceber a formação integral do educando para 

compreender e tomar decisões sustentáveis. 
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As atividades de Ciências pressupõem a participação ativa no processo de 

aprendizagem. Elas podem ser utilizadas para exploração do ambiente, para a 

sistematização ou comunicação dos conhecimentos sobre o conteúdo específico do 

currículo escolar. A problematização, elaboração de hipóteses e a observação de 

objetos e fenômenos naturais são indispensáveis para a formação científica do 

estudante da EJA. 

O processo investigativo na formação dos estudantes é indispensável. Ele 

não está necessariamente ligado a um conjunto de etapas pré-definidas ou 

realização de experimentos. Assim, faz-se necessário a proposição de atividades 

com questões desafiadoras e que estimulem o interesse dos estudantes, 

possibilitando o diagnóstico dos problemas, levantamento de hipóteses, análise, 

representação de resultados, considerações e conclusões dos estudantes e suas 

propostas de intervenções. Para isso é importante utilizar estratégias que envolvam 

a leitura, observação, visita e criação de experimentos. A utilização de esquemas, 

gráficos, tabelas, mapas modelos, e mapas conceituais são recursos importantes 

para análise e representação da situação problema.  

Com isso, o professor possibilita que os estudantes venham a ter uma visão 

dos conhecimentos científicos em diferentes contextos da vida. Vale considerar que, 

quando pensamos no ensino de Ciências, devemos nos pautar pela construção 

conceitual e por meio de diferentes situações problematizadoras.  

Hoje convivemos com diversos problemas socioambientais como poluição, 

fome, doenças, desmatamento, entre outros que precisam ser considerados. A 

abordagem dessas temáticas pode contribuir para a formação de cidadãos que terão 

capacidade de promover mudanças significativas em suas realidades, fazendo 

escolhas e intervenções que levem em consideração a sustentabilidade, o respeito 

ao meio ambiente e ao bem comum. 

Nesse sentido, é interessante a proposição de atividades experimentais 

investigativas que tenham alguma relação com aspectos da vida dos estudantes e 

que se constituam em problemas reais e desafiadores, realizando-se um processo 

contínuo de ação-reflexão, com o objetivo de ir além da observação direta das 

evidências e da manipulação dos materiais.  

O ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos deve favorecer o 

protagonismo estudantil, tecendo um currículo que se articule a um projeto de 

formação para a cidadania crítica, fundamentado no ideal de consolidação de uma 
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sociedade efetivamente democrática, baseada nos valores de justiça social, 

superação das desigualdades, inclusão, respeito à diversidade, o que o torna 

diferente de um currículo que se restringe apenas à preparação para a escolaridade 

seguinte. Assim, o currículo de Ciências para a EJA implica a superação de uma 

concepção da ideia de uma listagem de conteúdos a serem ensinados.  

Compreendemos a ciência como um importante papel a cumprir, pois ela 

contribui para a formação de sujeitos capazes de participar da construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

 

AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS COM O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NA EJA 

TERRA E UNIVERSO 

Fenômenos astronômicos permeiam o dia a dia dos estudantes. As fases da 

Lua, as estações do ano, a composição do planeta Terra e de outros planetas, 

viagens espaciais, a exploração de outros planetas, assim como, os fenômenos 

naturais de nosso planeta: todos esses assuntos permeiam a curiosidade do aluno 

da EJA. 

O eixo temático Terra e Universo compõe estudos para que o aluno conheça 

e debata as bases do ensino para este tema, aliado aos avanços tecnológicos que o 

permeiam. Para o público específico da EJA, é necessário que se trate o assunto da 

astronomia do ponto de vista dos valores deste ensino, ou seja, de sua axiologia. É 

deste modo que compete ao docente a discussão sobre a importância do 

investimento em pesquisas sobre o cosmos, astronáutica e ciência fora da atmosfera 

terrestre, sendo estes, questionamentos muito frequentes para o aluno da EJA, na 

qual grande parte do alunado tem o questionamento sobre o porquê do estudo da 

astronomia para seu cotidiano. 

Neste sentido, é necessário voltar o olhar do aluno aos astros como objetos 

usados para a contagem do tempo, o ritmo astronômico para agricultura 

(JOVCHELEVICH, 2012), resposta de questões filosóficas da vida, como “de onde 

viemos?” (GAMA; HENRIQUE, 2010), dentre outras questões que permeiam o dia a 

dia dos estudantes.  

Algumas possibilidades de trabalho permeiam: 
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o A origem do Universo, com a escuta para o aluno sobre seus valores 

religiosos em relação ao tema, respeito a essa visão, dissociando os 

aspectos religiosos do aspecto científico; 

o Os movimentos da Terra, utilizando-se de aparatos pedagógicos, 

vídeos e plataformas online para sua exemplificação; 

o  O Sistema Solar, possibilitando ao aluno atividades de construção de 

planetas com materiais de baixo custo, relacionando seus tamanhos e 

distâncias relativas; 

o O estudo da astronáutica, enfatizando o modo de vida na Estação 

Espacial, e por que os astronautas ficam em ambiente com sensação 

de microgravidade, como em prática pedagógica na EJA em uma 

escola municipal de Diadema, relata por Berdnikoff e Lemes (2020); 

o Fenômenos naturais, como terremotos, vulcanismo, tsunamis, através 

de vídeos pedagógicos; 

o Fases da Lua, estações do ano por meio de atividades investigativas 

de observação dos astros, podendo ser realizadas por meio remoto. 

Vale lembrar que os estudantes de EJA possuem diversas ideias previamente 

concebidas a respeito dos astros. Por isso o trabalho do docente da EJA em 

consideração ao tema da Terra e do Universo começa na desconstrução de tais 

ideias. A desconstrução de tais ideias devem ser trabalhadas como um processo 

contínuo e gradual, sendo o docente, um agente de identificador dessas ideias de 

acordo com o perfil de cada turma. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Este eixo temático visa a introdução do estudo das variadas formas de vida 

em nosso planeta e de quais maneiras elas evoluíram. Diante da pandemia da 

COVID-19, as diversas cepas geradas do vírus SARS-Cov-2, e o tema da 

imunologia com a fabricação das vacinas em voga, este é um tema imprescindível 

de abordagem para o público da EJA. Este é um tema que é necessário ser tratado 

continuamente, visto a questão do vírus como uma doença pandêmica e de rápida 

mutação. 

Temas como microrganismos, sistema imunológico, produção de vacinas, 

metodologia científica e fake News, são assuntos que devem permanecer 
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constantes no currículo, e continuamente abordados nas aulas. Um dos grandes 

desafios citados por Gueshi e Da Cunha (2020), é fazer com que o entendimento do 

significado dos conceitos abordados em sala de aula seja associado aos 

acontecimentos cotidianos dos alunos.  

Em tempos de pandemia, com grandes quantidades de informação em redes 

sociais e o crescimento de notícias falsas, torna-se um desafio fazer com que o 

educando confie na ciência e em sua metodologia como forma de combater agentes 

infecciosos. 

A componente curricular de Ciências, diante do eixo Vida e Evolução, possui 

a responsabilidade de elucidar mitos e notícias científicas falsas, principalmente no 

âmbito de que elas não sejam tomadas como verdade. 

A Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com a Avaaz (2019), realizou 

pesquisa com 2 mil sujeitos, dos quais 67% deles acreditam em pelo menos uma 

afirmação imprecisa sobre vacinas, sendo que 13% não se vacinaram ou não 

vacinaram uma criança, seja por falta de planejamento ou esquecimento, falta de 

informação, medo de efeitos colaterais graves, acreditarem que a vacina não fosse 

necessária. 

Algumas possibilidades de abordagem sobre o eixo podem ocorrer no:  

o Estudo da célula humana, através de vídeos didáticos;  

o O contínuo estudo sobre a replicação dos vírus nas células humanas e 

as formas de defesa do corpo humano;  

o A evolução dos seres vivos realizando paralelos com as diversas cepas 

de um vírus como forma de adaptação desse ser;  

o A interação entre seres em um ecossistema, relacionando como a 

degradação ambiental causada pelo ser humano pode ocasionar 

pandemias como a vista atualmente;  

o Sexualidade e sua diversidade, enfatizando o entendimento de casos e 

o respeito como parte social necessária;  

o  A preservação da biodiversidade, podendo-se enfatizar a degradação 

ambiental atual, e formas de mitigar, através de parcerias com ONGs 

que atuarão no município em conjunto com a Secretaria de Educação. 

 

MATÉRIA E ENERGIA 
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O estudo do eixo Matéria e Energia estimula o estudante a conhecer o que é 

a matéria, do que é constituída, quais transformações ela passa, o que é energia e 

quais são suas formas.  

Como possibilidades para este eixo é fundamental considerar quais aspectos 

dele são envolvidos no dia a dia do estudante e nas relações de seu cotidiano. Entre 

alguns temas a serem abordados propomos: 

o Transformações físicas e químicas e como este fenômeno permeia o 

cotidiano do aluno. Algumas possibilidades pedagógicas deste tema 

podem ser associadas a receitas de bolo, atividades que envolvam o 

processo de saponificação – sendo este processo comum para donas 

de casa, compostagem para fabricação de adubo, entre outras...; 

o Fontes e tipos de energia, enfatizando fontes renováveis como energia 

solar e eólica, quais seus benefícios financeiros e como gerar tais tipos 

de energia com materiais de baixo custo...; 

o Apresentação da estrutura da matéria por meio de átomos, podendo 

ser incentivada a construção de modelos com materiais pedagógicos. 

 

HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

TERRA E UNIVERSO 

o Conhecer a composição e a estrutura do Sistema Solar, assim como a 

localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no 

Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões); 

o Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e 

analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação 

à sua órbita na ocorrência das estações do ano; 

o Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, 

descarte adequado e ampliação de hábitos de reutilização e 

reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana; 

o Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas 

atividades cotidianas e discutir os possíveis problemas decorrentes 

desses usos; 
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o Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 

fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra; 

o Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio 

ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e 

globais provocadas pela intervenção humana. 

 VIDA E EVOLUÇÃO 

o Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo sua importância ambiental, tecnológica e 

na saúde;  

o 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; 

o Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, 

com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no 

organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da 

saúde individual e coletiva como também para a erradicação de 

doenças; 

o Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade 

estrutural e funcional dos seres vivos; 

o Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como a obesidade) 

entre crianças e jovens (e adultos), a partir da análise de seus hábitos 

(tipos de alimento ingerido, prática de atividade física etc.); 

o 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; 

o Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a 

distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos 

produzidos;  

o Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 

contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 

responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado 
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à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). 

o Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento 

de algumas doenças, além de discutir estratégias e métodos de 

prevenção; 

o Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da 

sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 

necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de 

indivíduos sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero. 

MATÉRIA E ENERGIA 

o Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua 

escola e/ ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 

segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência 

energética) e hábitos de uso; 

o Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição 

do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua 

evolução; 

o Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado 

de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que 

foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura 

de vinagre com bicarbonato de sódio etc.); 

o Selecionar métodos adequados para a separação de diferentes 

sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de 

processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como 

pesquisar sobre procedimentos específicos tais como a produção de 

sal de cozinha e a destilação do petróleo. 
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MATEMÁTICA 
5.4.4  O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EJA II  

 UM DIÁLOGO SOBRE O MULTILETRAMENTO 

MATEMÁTICO NA EJA 

Contar, medir, localizar, estimar, avaliar, prever e planejar, entre outras, são 

ações enraizadas em nossa cultura. Desse modo, temos que considerar o quanto 

essas ações interferem no exercício da cidadania, pois, a partir delas, fazemos 

nossas escolhas, buscamos evitar que sejamos lesados em nossos direitos, bem 

como tomamos decisões compatíveis com nossas possibilidades reais. 

Os saberes ligados à área da Matemática, por excelência, potencializam 

essas ações. Ao proporcionamos a cada estudante a oportunidade de avaliar uma 

situação, estabelecer, comunicar, testar e validar suas hipóteses, estamos criando 

condições para que ele possa observar de maneira mais cuidadosa os dados 

divulgados pela mídia, fazer escolhas conscientes em circunstâncias de consumo, 

ampliar sua compreensão acerca de fenômenos culturais e sociais, além de 

apropriar-se do uso e funcionamento de recursos tecnológicos com mais segurança. 

Mediar o acesso dos estudantes a esses saberes torna-se extremamente 

desafiador no contexto da EJA por motivos variados. 

O primeiro é a diversidade de histórias de vida que compõem uma mesma 

turma: estudantes que tiveram que abandonar seus estudos por questões 

particulares, os que trazem um histórico de fracasso escolar e aqueles que 

ingressaram na escola já em idade adulta frequentam um mesmo espaço, 

constituindo um cenário incomum.  A heterogeneidade deste público mui raramente 

é considerada na formação inicial ou continuada dos docentes, na elaboração de 

propostas curriculares e, consequentemente, na criação de materiais didáticos que, 

geralmente, assemelham-se a uma versão resumida- e, até mesmo empobrecida- 

do que se é proposto a crianças e adolescentes. 

Com relação ao fracasso escolar, não são poucos os relatos daqueles que 

abandonaram o ambiente escolar por histórico de reprovação em Matemática, o que 

leva o docente a buscar estratégias que fortaleçam a autoestima e a autoconfiança 

do estudante, favorecendo que ele persista em seus estudos, o que passa pela 
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adoção de uma metodologia diferenciada daquela causadora do fracasso e, 

também, que evite que o educando novamente passe por situação similar. 

Levando-se em conta uma educação voltada às classes populares, temos que 

nos lembrar dos estudantes que apresentam um fazer matemático não 

convencional, fazer este decorrente da busca por algo que possibilite a esses jovens 

ou adultos sobreviverem numa cultura onde o conhecimento de símbolos numéricos 

e a articulação de ideias ligadas à Matemática são essenciais. Faz-se, portanto, 

imprescindível uma consideração respeitosa destes saberes, sem, no entanto, 

negar-se o acesso ao conhecimento formal de Matemática que é de direito de cada 

e de todos os estudantes de nosso país. 

Outro aspecto a ser observado é o fenômeno da juvenilização da EJA, que 

também impulsiona a procura por maneiras distintas de se explorar a Matemática 

em sala de aula: com a popularização de smartphones, é cada vez mais comum 

observarmos estudantes que recorrem à calculadora deste aparelho sem, no 

entanto, saber como utilizá-la e/ou como avaliar o resultado trazido em sua tela. 

Torna-se indispensável, portanto, uma discussão a respeito do uso deste recurso 

nas salas de aulas da EJA, visto que ele não serve apenas como algo que vai 

agilizar ou encobrir a incapacidade de realizar um cálculo através de um algoritmo: 

além de permitir a investigação, a verificação e a validação de ideias matemáticas, a 

calculadora pode remeter o estudante à necessidade de apropriação de ferramentas 

de cálculo, do uso de propriedades aritméticas para alimentar a máquina com dados 

e sequências de procedimentos, assim como da criação de estratégias de 

estimativas de resultados com a finalidade de avaliar se o que o aparelho retorna 

como resposta é razoável, visto que, para produzi-la, a calculadora depende de 

comandos dados pelo seu usuário. 

A seleção de conteúdos é outro fator a ser considerado no ensino de 

Matemática na EJA, justificado não só pelas particularidades expostas acima, como 

também por uma tradição na priorização de abordagem de assuntos ligados aos 

conjuntos numéricos, à álgebra e às operações: em nenhum momento estamos 

deixando de lado a importância destes, porém, temos que nos atentar às 

possibilidades de multiletramentos  trazidos dentro da própria área- o que ocasiona a 

exploração de conceitos ligados a diferentes ramos matemáticos partindo-se de uma 

mesma situação geradora- bem como nas relações entre a Matemática e outras 

áreas de conhecimento ao abordarmos assuntos como densidade demográfica, 
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cobertura vacinal, diminuição da área verde das florestas/ alterações nos ciclos de 

chuvas e suas consequências, o formato esférico da Terra, a diminuição do poder de 

compra etc., além de temas trazidos às aulas pelos próprios estudantes, 

relacionados aos seus anseios, suas motivações e formas particulares de observar o 

mundo. 

Desse modo, a necessidade de um currículo em espiral, sem amarras como 

“Esse conteúdo é da 5ª série e este é da 8ª!”, que quebre as “fronteiras” entre os 

diversos componentes curriculares mostra-se premente. 

De mais a mais, uma abordagem de assuntos que fazem parte do cotidiano 

de nossos educandos possibilita que eles percebam a relevância do conhecimento 

matemático e que desenvolvam uma atitude positiva frente a novos conhecimentos 

desta área, diminuindo a quantidade de falas que denotam resistências, como “A 

Matemática que eu aprendo agora é muito diferente da que eu aprendi 

antigamente...”, “Antes eu aprendia Matemática, agora não...” etc. 

A opção por um ensino de Matemática voltado às classes populares, tendo 

em conta seus saberes, trazendo para a sala de aula um diálogo entre a Matemática 

e o que existe além dos muros da escola nos instiga a revermos nossas práticas de 

avaliação: cada descoberta, cada avanço, cada ação realizada por um estudante é 

algo que deve ser considerado e valorizado se temos a permanência e a 

consequente erradicação do histórico de reprovação como alguns de nossos 

objetivos enquanto docentes da EJA. 

Muitos dos desafios aqui postos fizeram parte (como ainda farão) das aulas 

presenciais e foram agravados nestes momentos de aulas remotas, pois situações 

onde estudantes pudessem comparar suas respostas, expondo sua maneira de 

pensar, as discussões entre docentes e estudantes a respeito das situações em que 

verificamos o erro na resolução de uma atividade, a riqueza trazida pelas interações 

entre professores e estudantes tal como entre estudantes e seus pares, enfim, foi 

diminuída ou mesmo impossibilitada na atual conjuntura, motivada por dificuldades 

de acesso ou falta de domínio de tecnologias que possibilitassem essas interações. 

Além disso, as especificidades e símbolos próprios da linguagem matemática, 

as regularidades e generalizações nem sempre passíveis de serem observadas 

numa leitura solitária, as diferentes estratégias ou representações- tais como 

esquemas, tabelas, gráficos, diagramas, comunicação oral, uso de material 
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manipulável- adotadas em momentos presenciais são igualmente prejudicadas na 

modalidade remota de ensino. 

Parte do que perdemos em tempos de ensino remoto deve persistir com as 

aulas ministradas na modalidade híbrida, pois não temos garantia da quantidade de 

estudantes que frequentarão os plantões, muito menos podemos assegurar a 

qualidade de interação entre os estudantes e uma atenção mais individualizada pelo 

docente, limitada pelos protocolos sanitários e, igualmente, pela singularidade que 

cada estudante demonstra ao se relacionar com colegas e professores. Como nesta 

modalidade a presença de cada educando na escola será facultativa, o desafio do 

ensino remoto sofrerá um acréscimo, visto que toda a turma deve ser 

equitativamente contemplada, seja qual for sua opção de acesso às atividades 

escolares. 

Por outro lado, em muitas unidades escolares de nossa rede, foi o ensino 

remoto o disparador de construção de atividades que viabilizaram os letramentos 

intra-áreas e interáreas, tendo como pano de fundo temas pertinentes ao nosso 

alunado de maneira mais sistemática. Retomando o fato já citado de termos um 

currículo pensado para o universo infanto-juvenil, quantas vezes, ao produzirmos 

uma atividade durante a pandemia de COVID-19, não trouxemos à tona ideias e 

conceitos pouco ou nunca explorados nas aulas presenciais ou mesmo invertemos a 

sequência costumeira de como apresentamos determinados conteúdos de modo a 

tornar a atividade mais significativa? 

Esta reflexão nos leva considerar dois pontos: 

• A celeridade de uma revisão curricular visando as aprendizagens 

mínimas que devem ser garantidas neste momento, respeitando-se 

as peculiaridades de cada escola; 

• O quão essencial é construirmos uma proposta curricular que 

respeite todos os aspectos aqui elencados, onde todas e todos, 

docentes e discentes sintam-se contemplados no que diz respeito 

ao ensino e à aprendizagem de Matemática nas turmas de EJA. 

Pautados nestes questionamentos, apresentamos esta proposta desejando 

que todos os professores de Matemática da EJA da Rede Municipal de Ensino de 

Diadema possam utilizá-la de maneira flexível, adequando-a à realidade de cada 

turma e ampliando-a sempre que julgar necessário, de modo a contribuir na 

consolidação do projeto de vida de cada um e de todos os nossos estudantes.  
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HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

• Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números 

racionais em sua representação decimal, fazendo uso da reta 

numérica; 

• Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que 

prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e 

diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas 

principais características; 

• Identificar e analisar a composição e a decomposição de números 

naturais e números racionais; 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 

escritos, exatos ou aproximados) com números naturais e racionais, 

por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos 

neles envolvidos com e sem uso de calculadora; 

• Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor 

e investigar critérios de divisibilidade; 

• Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 

equivalentes; 

• Reconhecer que os números racionais positivos podem ser 

expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações 

entre essas representações, passando de uma representação para 

outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica; 

• Fazer estimativas de quantidades e realizar arredondamentos; 

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam 

proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 

estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora; 



209 

 

• Resolver elaborar problemas que envolvam conceitos ligados a 

porcentagens; 

• Ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, 

incluindo o histórico, associando-os a pontos da reta numérica; 

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam operações 

com números inteiros; 

• Reconhecer o número irracional como um número real, cuja 

representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a 

localização de alguns deles na reta numérica; 

• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por 

equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, 

fazendo uso das propriedades da igualdade; 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de 

proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas 

ou mais grandezas; 

• Conhecer os contextos que motivaram o estudo das equações do 

2º grau e identificar situações em que podemos aplicar esse tipo de 

equação em sua solução; 

• Reconhecer, nomear e comparar polígonos, fazendo associações a 

objetos do mundo físico e a formas da natureza; 

• Representar no plano cartesiano do 1º quadrante pontos e vértices 

de polígonos, associando-os a pares ordenados de números; 

• Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, 

reflexão e rotação e composição destas; 

• Investigar a ideia de semelhança de figuras planas em situações de 

ampliações e reduções; 
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• Investigar a ideia de congruência de figuras planas por observação 

de simetrias de translação, reflexão, rotação e composição destas; 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas e 

medidas, cálculo de área e volumes sem uso de fórmulas, 

• Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que 

envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de 

frequência de ocorrências; 

• Interpretar e analisar dados apresentados em gráficos e em tabelas 

e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização; 

• Identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto 

de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação; 
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GEOGRAFIA 
5.4.5  O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJA II  

O ensino de Geografia na Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como 

objetivo oferecer, em conjunto com as outras disciplinas, o pleno exercício da 

cidadania. Por meio da compreensão da ocupação dos espaços, tem também a 

finalidade de instrumentalizar os alunos para a leitura da realidade e das dinâmicas 

que a envolvem. 

O aluno da EJA geralmente acumula ao longo de sua história pessoal 

vivências que refletem processos de exclusão, tanto dos espaços físicos (seu local 

de origem ou a escola), como dos espaços subjetivos de atuação e empoderamento. 

Assim, trata-se de aperfeiçoar o olhar sobre os lugares e a percepção das relações 

que ali se desenvolvem, com a finalidade de inserir-se no mundo consciente dos 

movimentos que engendram determinadas configurações sociais, econômicas e 

ambientais dos territórios para, a partir desse entendimento, superar as dificuldades 

que lhe são impostas. Com isso, as aulas de Geografia proporcionam aos alunos a 

ressignificação dos laços e nós os ligam aos lugares. 

O professor, como mediador, tem o papel de orientar os processos de 

aprendizagem, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos. Pode ainda optar 

por metodologias que ampliem as habilidades, adequando o currículo às 

especificidades de cada turma. 

Recursos como textos, imagens, mapas, gráficos, vídeos, músicas, poemas 

podem servir de base didática para que, a partir deles, as teorias geográficas sejam 

transformadas em exemplos cotidianos citados em conversas com os alunos, em 

lembranças, em notícias atuais. O conhecimento geográfico contribui para a 

construção da noção de coletividade, reforçando a ideia de que somos produtos e 

produtores de uma espacialidade que corresponde a lógicas de um sistema 

desigual, deixando explícito nosso potencial de transformar essa realidade. 

O contexto da pandemia COVID-19 nos colocou diante de diversas 

limitações, desde as questões mais estruturais, como falta de equipamentos, de 

acesso, de habilidade no manuseio de ferramentas tecnológicas, até os desafios 

sociais e econômicos que emergiram no meio da crise sanitária. A manutenção das 
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atividades escolares para os alunos da EJA nesse período, diante de tantas 

dificuldades, representa uma batalha mais árdua e ainda mais necessária. 

Diante desse cenário é considerado a retomada gradual das aulas 

presenciais no modelo híbrido, apresentamos a proposta de uma priorização 

curricular, elaborada com a contribuição dos professores da rede, para que 

possamos garantir o máximo de aprendizagens possíveis diante de todas as 

limitações impostas pelo momento. 

Ressaltamos ainda a nossa preocupação em garantir aos alunos as 

condições básicas de permanência, de acesso, não apenas aos direitos 

relacionados à educação, assim como de seu bem-estar geral. 

Sugerimos que a continuidade do ano letivo, seja em modelo remoto ou 

híbrido, ocorra de maneira acolhedora, haja disposição para o diálogo e para a 

reconstrução dos vínculos dos alunos com a escola, com o conhecimento e com a 

cidadania. 

 

HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO 

O geógrafo Milton Santos afirma que cada lugar é, à sua maneira, o mundo. 

Assim buscamos proporcionar ao aluno a visão do global no local e vice-versa de 

forma que este seja capaz de conectar a sua realidade aos acontecimentos coletivos 

e compreender como esses fatos interferem em seu cotidiano: 

• Comparar e analisar modificações das paisagens nos lugares de vivência 

e os usos desses lugares em diferentes tempos com destaque para os 

povos originários; 

• Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 

principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo 

os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à 

distribuição da população humana pelos continentes; 
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• Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do 

Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os 

fluxos migratórios da população mundial; 

• Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 

características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e 

mobilidade espacial); 

• Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em 

várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 

lugares; 

• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à 

cultura e à mobilidade; 

• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como 

forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às diferenças.  

O SUJEITO E SEU LUGAR EM DIADEMA 

Ao conhecer as características históricas, sociais e econômicas da cidade em 

que reside ou estuda e/ou realiza parte de suas atividades diárias, o indivíduo passa 

a reconhecer suas bases socioculturais: 

• Conhecer o processo histórico da formação do território de Diadema, de 

forma interdisciplinar, identificando os processos de ocupação e 

organização socioeconômicos presentes na formação da cidade; 

• Reconhecer o processo de ocupação social e econômica de Diadema, 

seus fluxos e transformações, conectados à história dos trabalhadores do 

ABCD no século XX. 

CONEXÕES E ESCALAS 
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Conhecer e Interpretar os fenômenos de ordem geográfica demanda fazer 

projeções, relacionar e estabelecer proporcionalidades. As teorias geográficas 

acerca das dinâmicas que movem o mundo se estruturam sobre lógicas exatas que 

lhes conferem coerência: 

• Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no 

ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da 

morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no 

modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal; 

• Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 

tensões históricas e contemporâneas; 

• Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros 

grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas 

comunidades; 

• Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a 

diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim 

como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras; 

• Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade; 

• Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da 

ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua 

posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil; 

• Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 

(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: 

globalização e mundialização. 

MUNDO DO TRABALHO 
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Na EJA o tema do trabalho ocupa posição central, visto que, grande parte dos 

estudantes são trabalhadores, muitos deles em condição de exclusão ou de 

precariedade. Ampliar a noção do trabalho como atividade humana, responsável não 

apenas pela manutenção do sustento individual, mas pela construção e evolução de 

tudo que existe e toda a complexidade que o envolve é essencial para que o 

estudante possa refletir e atuar no mundo do trabalho.  

• Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho 

humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de 

industrialização; 

• Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 

surgimento das cidades; 

• Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o 

período mercantilista e o advento do capitalismo; 

• Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 

distribuição de riquezas, em diferentes lugares; 

• Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações socioeconômicas do território 

brasileiro; 

• Compreender as novas relações do mundo do trabalho e suas implicações 

no contexto tecnológico; 

• Compreender o processo de empobrecimento proveniente da 

desigualdade social; 

• Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América 

Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zonas de 

riscos; 

Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões 

do mundo e suas consequências no Brasil. 
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REPRESENTAÇÃO E PENSAMENTO ESPACIAL 

A geografia se expressa por linguagens diversas. A localização e a orientação 

no espaço, atualmente podem ser facilitadas por meio de tecnologias. 

Historicamente, são instrumentos ligados a evolução humana, dada a íntima relação 

do homem com o espaço em que vive: 

• Aprofundar a compreensão dos temas por meio do questionamento 

exploratório de informações transmitidas por vídeos, textos e mapas; 

• Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 

informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 

cartográficas; 

NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA 

É necessário compreender como funcionam os ciclos naturais para garantir 

uma relação harmônica entre os homens e o meio ambiente. Romper com a ideia de 

que o meio é subordinado ao homem, pois se observarmos bem, o que ocorre é o 

contrário, a garantia da nossa qualidade de vida e das perspectivas para as 

próximas gerações passam pelo entendimento de que somos elementos desses 

ciclos e não podemos interrompê-los. 

• Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações 

da biodiversidade local e do mundo; 

• Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 

energia (tais como termelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em 

diferentes países. 
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   HISTÓRIA 
5.4.6 O ENSINO DE HISTÓRIA NA EJA II 
O ensino da disciplina de História implica numa abordagem crítica sobre o 

passado. Esse conhecimento histórico-crítico, consubstanciado no processo de 

ensino-aprendizagem, visa a formação de um sujeito crítico, que interprete e 

relacione historicamente as diversas relações sociais, econômicas e políticas que 

permeiam o tecido social. Segundo Bittencourt (2006, p.19):  

 

Para a maioria das propostas curriculares, o ensino de História visa 

contribuir para a formação de um “cidadão crítico”, para que o aluno 

adquira uma postura crítica em relação à sociedade em que vive. As 

introduções dos textos oficiais reiteram, com insistência, que o 

ensino de História, ao estudar as sociedades passadas, tem como 

objetivo básico fazer o aluno compreender o tempo presente e 

perceber-se como agente social capaz de transformar a realidade, 

contribuindo para a construção de uma sociedade democrática [...] a 

ênfase atual ao papel do ensino de História para a compreensão do 

“sentir-se sujeito histórico” e em sua contribuição para a “formação 

de um cidadão crítico. 

  

Em conformidade com essa concepção, o professor de História, assume o 

papel de mediador entre as narrativas sobre o passado e o presente, apresentando 

ao aluno ferramentas interpretativas e analíticas que integram o saber sistematizado 

no campo de conhecimento histórico: concepções de temporalidades diversas; 

comparativismo histórico síncrono e diacrônico; a seleção e análise de documentos 

históricos; distinções entre relações causais e dialéticas; a problematização de um 

contexto específico; a formulação de conceitos; as diferentes formas de abordagem 

da História, etc. 

A experiência dos últimos meses tem validado a advertência feita pelos 

profissionais de educação que atuam na EJA sobre as dificuldades do ensino remoto 

com as funções reparadora, equalizadora e qualificadora atribuídas a esse 
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segmento. Porém a vida vem em primeiro lugar e o ensino remoto é a opção que 

poupou milhares de vidas ao longo dos últimos meses. 

Diante de tal quadro impõe-se a questão: em tais circunstâncias, como a 

disciplina de História pode adaptar sua prática didática para seguir contribuindo com 

a formação de um cidadão crítico? Como e o que ensinar? 

Parece-nos que redobra a necessidade da problematização da realidade 

vivida pelo estudante, ou seja, buscar auxiliá-lo na análise de uma conjuntura 

marcada por uma tragédia humana inédita para nossa geração, que somente a 

perspectiva histórica de média e longa duração é capaz de estabelecer parâmetros 

comparativos. 

Tal orientação não é alheia à prática de ensino de História. Conforme a 

professora Maria Auxiliadora Schimidt (2011, p.54):  

 

Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas 

e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros 

problemas, procurando transformar, em cada aula de 

História temas em problemáticas. 

 

Essa tragédia social e humanitária transcorre em uma conjuntura política 

polarizada que impõe uma agenda orientada pela necropolítica, ou seja, uma série 

de iniciativas governamentais, em diversas áreas, que privilegiam o lucro em 

detrimento da vida. Para destacar como exemplo alguns pontos desta pauta 

necropolítica: apoio a ações predatórias com o meio-ambiente (madeireiras, 

agronegócio, garimpo, grilagem, queimadas); negacionismo anticientífico no 

combate à pandemia, manifesto em diversas frentes; redução dos investimentos em 

educação, saúde e pesquisa; ataques e perseguição aos povos originários, 

movimento de mulheres, população negra e LGBT; criminalização dos movimentos 

sociais; ataque às instituições democrático-burguesas; implementação de uma 

reforma de cunho ultraliberal nas estruturas do Estado; cancelamento dos direitos 

trabalhistas e previdenciários; privatização das riquezas naturais e das estatais 

brasileiras. 

A possibilidade mais otimista de mitigação do prejuízo pedagógico imposto 

pelo ensino remoto – que é inegável, irreparável e incontornável neste momento – é 

a problematização, a partir de uma perspectiva histórica, dessa realidade. 
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Coletivos de professores de várias escolas de nossa rede têm trabalhado de 

forma interdisciplinar com temas geradores, que vêm permitindo a abordagem dos 

mesmos objetos ou temas a partir de diferentes áreas do conhecimento. Em 

diversas ocasiões, essa prática ocorreu de forma multisseriada com uma boa 

resposta do alunado. 

Assim, reconhecendo os objetivos da disciplina, a condição excepcional a que 

a Educação se encontra sujeita, e as experiências interdisciplinares realizadas pelos 

diversos coletivos de educadores que atuam na EJA, parece-nos necessário elencar 

algumas habilidades que podem ser trabalhadas em tais condições. 

Destacamos que nos pareceu importante “flexibilizar” ao máximo as 

habilidades, para facilitar a cooperação interdisciplinar e o acesso, compreensão e 

execução das tarefas pelos estudantes.  

  

HABILIDADES A SEREM PRIORIZADAS  

• Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado 

das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades 

e épocas distintas; 

• Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana 

e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação; 

• Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por 

diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas e 

quilombolas, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas; 

• Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 

história; 

• Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão 

entre populações em diferentes tempos e espaços; 

• Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e 

períodos; 
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• Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre ao longo da história; 

• Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 

americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as 

formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas 

analisando, com base em documentos históricos, diferentes interpretações 

sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial; 

• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de 

povos, produtos e culturas e, especialmente nas relações de trabalho; 

• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos nas lutas por direitos e nos processos de construção da 

cidadania; 

• Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões; 

• Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América 

espanhola e no Haiti; 

• Conhecer e refletir sobre o processo de abolição da escravidão do Brasil e 

suas consequências sociais, políticas e econômicas, bem como das lutas 

antirracistas ao longo do século XX e XXI; 

• Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas 

rebeliões populares no período Imperial e início da República; 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil; 

• Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições; 

• Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões de 

gênero no Brasil durante o século XX; 



221 

 

• Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 

grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados no mundo; 

• Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do 

nazismo e a consolidação dos estados totalitários; 

• Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar 

no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos; 

• Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período 

ditatorial até a Constituição de 1988; 

• Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por 

diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas e 

quilombolas; 

• Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 

história; 

• Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão 

entre populações em diferentes tempos e espaços; 

• Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e 

períodos; 

• Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre ao longo da história; 

• Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 

americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as 

formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas; 

• Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações 

sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial; 

• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de 

povos, produtos e culturas; 
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• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo no tocante à cidadania e garantia 

de direitos; 

• Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões; 

• Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América 

espanhola e no Haiti; 

• Conhecer e refletir sobre o processo de abolição da escravidão do Brasil e 

seus desdobramentos; 

• Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas 

rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado; 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil; 

• Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições; 

• Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões de 

gênero no Brasil durante o século XX; 

• Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 

grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados no mundo; 

• Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do 

nazismo e a consolidação dos estados totalitários; 

• Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar 

no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos; 

• Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período 

ditatorial até a Constituição de 1988. 
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6. ARTE NA PRIORIZAÇÃO 

CURRICULAR DA EJA I e II 

6.1 O ENSINO DE ARTE NA EJA  

O ensino de Arte na EJA proporciona experiências artísticas, críticas e 

estésicas que contribuem para a formação integral do sujeito e como consequência 

para o exercício da reflexão e percepção do mundo culturalmente vivido. A Arte tem 

seu percurso histórico influenciado por diversas culturas e sociedades. 

O estudante da EJA, como cidadão, tem direito ao acesso a esse 

conhecimento acumulado, para assim constituir-se competente para vivenciar esse 

conjunto de saberes/experiências de forma autônoma, aprendendo e vivendo 

processos artísticos e culturais, conscientes do seu papel e suas produções. 

 

Uma forma de reconhecer o direito dos jovens e adultos à cultura 

será abrir espaços organizados para que se mostrem sujeitos de 

cultura. Que narrem sua participação em movimentos de cultura 

juvenil ou em outros movimentos sociais, de gênero, raça, 

comunidade, do campo... Explicitar quais valores e linguagens 

culturais defendem e a que outros se contrapõem, contestam. A 

função das diversas áreas do conhecimento será garantir-lhes o 

direito à cultura, a suas culturas, à produção cultural, mas também o 

direito a se reconhecerem sujeitos de produção de culturas e valores. 

(ARROYO, 2017, p.160) 

 

O estudante desenvolve sua cultura fazendo, conhecendo e apreciando 

produções artísticas, que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, 

o recordar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar. Trata-se de criar um 

campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer o 

entendimento da riqueza e diversidade da imaginação humana. O desenvolvimento 

da capacidade de interpretação amplia a sua inteligência e a sua capacidade 

perceptiva, que poderá ser utilizada em qualquer área da sua vida. É no percurso do 

fazer artístico que os estudantes criam, experimentam, desenvolvem e percebem 

uma poética pessoal. 
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O professor pode construir seus próprios percursos e ações metodológicas 

considerando o protagonismo estudantil, respeitando os seus conhecimentos 

prévios, saberes e experiências, como princípio para elaboração de um currículo 

flexível, que atenda as especificidades e aspirações dos sujeitos da EJA. Tem uma 

importante função como mediador cultural, encontra no ato de ouvir, ver e sentir o 

espaço para conhecer o outro, instigar a criação de experiências individuais, 

coletivas e colaborativas, no encontro com as produções artísticas e culturais sob 

um olhar mediado pela ótica da educação libertadora, permeada de diálogos 

reflexivos, críticos e estéticos. 

Se para a criança uma experiência artística possui inúmeras possibilidades, 

para o estudante da EJA tais experiências podem necessitar de mais tempo para 

uma melhor fruição e subjetividade enxergando assim novas possibilidades. 

São nas aulas de Arte que o estudante se vê representado na cultura 

popular. 

 

Adentrar a este universo é reencontrar-se com nossas raízes e 

origens, é como descobrir uma porta de acesso à simplicidade e às 

essências da vida, é dialogar com as tradições culturais, é ampliar o 

olhar, é estar lado a lado com a alma de nosso Brasil. (MAP, 210-

2011) 

  

E são nessas experiências que proporcionamos sua reflexão e criticidade ao 

ampliar seus horizontes como, por exemplo, mantê-lo em contato com elementos 

da arte contemporânea, ao proporcionar espaços de fruição, refletir sobre quem 

consome e produz arte a partir da sua realidade. 

O componente curricular contribui ainda, para a interação crítica dos 

estudantes com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às 

diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importante para o 

exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. 

Um dos maiores desafios do ensino de Arte na Educação de Jovens e 

Adultos é estimular a subjetividade nas experiências representadas, já que nosso 

estudante vivencia bastante o concreto e busca a sua utilidade a todo instante. 

Para o ensino remoto e híbrido propomos um olhar direcionado para a escuta 

e acolhimento dos estudantes que voltarão a frequentar aulas presenciais, assim 
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como, manter uma equidade nas propostas de ensino-aprendizagem entre ensino 

presencial e remoto, uma vez que teremos estudantes no ensino remoto com 

dificuldades de acesso aos recursos digitais, necessitando de atividades impressas 

para o estudo.  

Independente da linguagem artística nas aulas presenciais, neste momento, é 

importante priorizarmos propostas mais individualizadas em decorrência da 

necessidade do distanciamento social respeitando os protocolos necessários, 

porém, ser perder a essência da coletividade. 

Considerar as realidades e especificidades de cada local onde podemos 

encontrar sujeitos que vivenciam desempregos, perda de entes e/ou vulnerabilidade 

social. A Arte e o poder simbólico de suas expressividades podem contribuir para 

compartilhar seus sentimentos, como um dos instrumentos para o acolhimento 

socioemocional. 

O professor de Arte deve considerar as quatro linguagens artísticas, Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro e o seu hibridismo, respeitando a escuta, o diálogo, 

as condições dos protocolos sanitários e as possibilidades deste ensino híbrido. 

Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos, e 

envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre 

formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as 

subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de 

aprendizagem em Arte. 

6.2 AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
Toda linguagem artística é um modo singular de o homem refletir - 

reflexão/reflexo – seu estar-no-mundo. Quando o homem trabalha 

nessa linguagem, seu coração e sua mente atuam juntos em poética 

intimidade. (MARTINS, 1998, p.41) 

 

Com a pandemia de COVID-19 vieram as medidas de distanciamento social. 

Desde março de 2020 foram produzidas atividades capazes de atender o ensino 

remoto tanto pela Secretaria de Educação de Diadema quanto pelos professores 

desta rede de ensino. Sabendo que não foram todos os estudantes que 

conseguiram acompanhar estas atividades, faz-se necessário retomar alguns 

conteúdos no retorno presencial para revisão e apropriação destes conhecimentos. 
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Este documento torna-se um instrumento norteador diante da diversidade das 

formações dos professores da Rede Municipal de Ensino de Diadema, pois a 

disciplina de Arte é exercida por profissionais formados em Arte e com 

especialização das diferentes linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro e, 

na ausência de professores formados em Arte, há o pedagogo atuando na área 

como suplementação.  

 

AS ARTES VISUAIS NA EJA 
Somos estimulados a todo momento por imagens. Como professores de Arte, 

precisamos saber quais imagens os nossos estudantes veem? Como fazem a leitura 

destas imagens? Quais são seus conhecimentos e percepções no campo da 

visualidade?  

Se as atividades de leitura visual, produção artística e história 

da arte forem trabalhadas também com o objetivo de exercitar 

e analisar esses modos de ver, olhar e observar, elas poderão 

auxiliar o domínio da visualidade e da comunicação visual na 

vida cotidiana. (FERRAZ e FUSARI, 2010, p.79).  

Em sequência a este trecho, as autoras FERRAZ e FUSARI (2010) 

completam que “conhecer as artes visuais é saber produzir e refletir estética e 

artisticamente sobre as imagens visuais, o que implica um envolvimento cognitivo, 

perceptível e sensível com as formas dessas imagens”. Sendo assim, temos que 

considerar as vivências de cada estudante e ampliar o seu olhar com relação ao 

conhecimento que ele traz para sala de aula. 

O adulto, dependendo de suas experiências culturais 

anteriores, pode apresentar os mesmos saberes que jovens 

estudantes. Importa ao arte-educador situar seu interlocutor 

para orientar sua atividade de leitura. (ARSLAN e IAVELBERG, 

2006, p.16)  

Neste momento, é importante buscar alternativas de recursos materiais 

possíveis aos estudantes para ensino híbrido ou remoto, em que pode-se ter o uso 
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de recursos materiais convencionais ou não convencionais, podendo-se explorar o 

uso sustentável deles1. 

No período de ensino remoto pode-se ter desenvolvido estudos das Artes 

Visuais tradicionais como a pintura, desenho, colagem, dobradura... ou 

contemporânea, arte objeto, apropriação, fotografia, assemblage..., e, no que diz 

respeito à contemporaneidade, pode-se ter a utilização das tecnologias para 

criações artísticas. 

Durante o período remoto os professores apropriaram-se do uso dos recursos 

digitais para lecionar neste período e esta nova forma de lecionar nos instiga a 

propor processos artísticos com o uso de aplicativos, câmeras digitais e vídeos. A 

visualização de vídeos tem o intuito de ampliar os estudos e referências de obras e 

seus contextos históricos e biográficos. Sabemos da importância destes recursos 

para criação e estudo das Artes Visuais, assim como para o acompanhamento das 

atividades dos estudantes que realizarão seus estudos de forma remota, porém não 

são todos os estudantes que possuem recursos tecnológicos e os que possuem, não 

tem uma “alfabetização digital” para o uso ou o seu “aparelho” digital não é 

apropriado para determinados recursos. Sendo assim, é preciso criar meios para o 

desenvolvimento do processo artístico destes estudantes que estarão de forma 

remota, criando tutoriais ou oportunizando o seu aprendizado com imagens nas 

atividades impressas para o seu aprendizado. 

Nas aulas abertas para EJA sobre o tema “Arte Malunga: Mulher, Negra, 

Educadora e Artista" e "Cultura Popular: o tradicional e o novo na construção do 

conhecimento", apresentadas no primeiro semestre do ano de 2021, há referências 

para pesquisa e estudo de processos artísticos, obras e biografias para elaboração 

de criações artísticas de temas que resgatam o universo do imaginário, as vivências 

dos nossos estudantes e aproximações com suas origens. 

A cidade de Diadema possui espaços culturais como a casa do HIP HOP e o 

MAP (Museu de Arte Popular) que são referências para a pesquisa do professor(a) 

de Arte no planejamento das aulas. 

Ressaltamos a importância do contato com os artistas, coletivos artísticos de 

diferentes movimentos culturais da cidade de Diadema no campo das Artes Visuais. 

 
1 Revisitem as séries de atividades produzidas para as aulas da EJA de 30/06/2021 a 09/07/2021, 
voltadas ao tema sustentabilidade, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Serviços 
Urbanos. 
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Compreender como funciona um coletivo artístico, suas articulações e mobilizações, 

assim como suas lideranças e ações com as comunidades. 

Sobre esse ponto, acreditamos que no início da adaptação às novas 

condições de trabalho, o investigar e reconhecer os espaços que abrigam a Arte 

deva ser feito de forma online (exposições online, museus virtuais), quando assim 

for possível. 

A DANÇA NA EJA 

O estudante da EJA quando chega à escola traz em seu corpo suas marcas, 

do tempo, dos espaços, do trabalho e sociais: é preciso enxergá-lo e escutá-lo em 

sua totalidade e isso inclui considerar este corpo. É possível desmecanizar esse 

corpo através da consciência corporal. 

 

Aprender a lidar com o corpo é aprender a lidar com as diferenças de 

gênero, raça, idade. Sucumbir ou libertar-nos do racismo, sexismo, 

machismo tão persistentes em nossa sociedade. Até nas escolas. E 

aprender a lidar com a vida e com a gente como algo mutável. A vida 

é algo efêmero ou em constante mutação.” ... “Os corpos aparecem 

em múltiplas faces, revelam o quanto somos capazes de fazer e dizer. 

Resistindo à segregação cultivam o autorreconhecimento positivo. 

Sobretudo as múltiplas performances dos corpos se revelam como 

expressões de cultura, como expressões simbólicas de nossa riqueza 

cultural. (ARROYO, 2017 p.266) 

       

A linguagem artística da dança, como foi apresentado na Proposta Curricular 

da Rede Municipal de Diadema em 2020, reconhece a importância da dança como 

expressão à corporeidade, por meio de movimentos naturais. A dança é capaz de 

liberar sentimentos e emoções, contribuindo significativamente para o estímulo da 

livre expressão. É preciso conhecer, refletir e resgatar as manifestações culturais da 

coletividade, a história da sociedade, com características diferentes de acordo com a 

região.  Pode-se improvisar e construir coreografias, adotar atitudes de valorização, 

apreciação e respeito das manifestações expressivas em danças de diferentes 

épocas e culturas. 
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A cidade de Diadema tem sua identidade cultural marcada pela Companhia 

de Dança de Diadema criada em 1995 e a Casa do Hip Hop desde 1999. Assim, as 

aulas de Arte na EJA devem ser um espaço de apropriação destes espaços: dançar, 

apreciar dança e pensar dança, respeitando a Abordagem Triangular proposta por 

Ana Mae Barbosa. 

Apesar dos protocolos sanitários que impedem o contato físico entre os 

alunos, impossibilitando a prática da dança circular ou a técnica de contato, 

improvisação é importante, ampliar ao invés de priorizar as habilidades na 

linguagem da dança considerando os fatores do movimento (tempo, peso, fluência e 

espaço) estruturados por Rudolf Laban, valorizar as danças tradicionais brasileiras. 

Cabe ressaltar que muitos de nossos estudantes são nordestinos e vieram para São 

Paulo, distanciando-se não somente de suas famílias, mas também de suas 

referências histórico-culturais. 

A ausência do componente curricular de Educação Física na grade curricular 

da EJA, torna o estudo da dança em Arte essencial. 

 

Mais do que uma maneira de exprimir-se por meio do movimento, a 

dança é um modo de existir – e é também a realização da comunhão 

entre os homens. O corpo humano permite uma variedade infinita de 

movimentos, que brotam de impulsos interiores e exteriorizam-se pelo 

gesto, compondo uma relação íntima com o ritmo, o espaço, o 

desenho das emoções, dos sentimentos e das intenções. Mas, se a 

dança é um modo de existir cada um de nós possui a sua dança e o 

seu movimento, original, singular e diferenciado, e é a partir daí que 

essa dança e esse movimento evoluem para uma forma de expressão 

em que a busca de individualidade possa ser entendida pela 

coletividade humana. (VIANNA, 2005 p. 105) 

 

A MÚSICA NA EJA 

A música na Educação de Jovens e Adultos deve priorizar experiências 

significativas através de vivências musicais. Considerando o estudante da EJA como 

o sujeito da ação, o estudo musical deve considerar a experiência musical por eles 

vivenciadas além do cotidiano como base do conhecimento. Desta forma, o estudo 
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musical pode ser direcionado para sua apreciação, escuta, estudo biográfico de 

músicos e bandas, reconhecimento de estilos musicais, luthieria com materiais 

recicláveis etc. 

 

A música é uma manifestação artística e cultural de um povo, em 

determinada época ou região, pois como disse o filósofo alemão Wagner, 

a música é a linguagem do coração. Uma linguagem universal que 

envolve maneiras diferentes de tocar, cantar, organizar sons e tradições. 

(JEANDOT, 1990) 

  

Sempre em busca de formar o espírito crítico de nossos estudantes, o estudo 

musical na EJA atua como instrumento da práxis pedagógica atuando como agente 

estimulador e facilitador do desenvolvimento integral (cognitivo, socioafetivo e 

psicomotor) e lúdico na aprendizagem do estudante.  

Através da música, o estudante tem a oportunidade de praticar sua 

sensibilidade, criatividade, senso crítico, ouvido musical, prazer em ouvir, expressão 

corporal, imaginação, memória, atenção, concentração, respeito ao próximo, 

autoestima, enfim, uma infinidade de benefícios é proporcionada. Permitindo o 

melhor conhecimento de si mesmo e a comunicação com o outro. 

Campbell e Dickinson (2000, p.147), ao comentarem sobre a inteligência 

musical, resumem os motivos pelos quais ela deve ser valorizada na escola, 

considerando o conhecimento musical como importante, seu papel na transmissão 

da herança cultural, considerando-a enquanto aptidão inerente a todos os seres 

humanos, música enquanto ação criativa e auto expressiva, enquanto promovedora 

de relações sociais e humanas etc. 

A música, também na EJA, atua como componente social. Segundo CUNHA 

apud ORFF (2015), a valorização dos elementos sociais conquistados nas 

atividades musicais grupais proporciona ao estudante da EJA um importante papel 

de interação e socialização humanista, ou seja, momentos de partilhas e encontros: 

 

Eu sou da Bahia, eu sou de Paulo Afonso, na Bahia, tem muito 

dessas músicas, dessas sanfonas que fala, o pessoal toca muito 

isso. Então professora, eu gostei da música, né, e eu lembro. 

Quando era pequena eu ia nas feiras, sabe? Tinha umas feiras 

assim, que eu era muito pequena, não lembro direito, mas eu lembro 

que eu já fui. Eu gostei dessa [Feira de Mangaio, Sivuca] eu fui 
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ouvindo a música e fazendo a lição. Eu lembro que minha avó, 

professora, fazia bolo de milho para vender, fazia cocada, fazia tudo 

isso que fala na música, sabe? Por isso que eu gostei da letra da 

música. É verdade, professora, né. Agente, lembra o tempo, né, que 

era bom as coisas. Hoje em dia é diferente, mas a gente relembrar, 

assim, o tempo que era as coisas, né, é bom. É verdade, eu gostei 

muito professora (Depoimento da estudante da EJA da EMEB Santo 

Dias da Silva OLINDINA DE JESUS SILVA, 2021).  

 

A música nos mostra que não é somente uma junção de sons e letras, mas 

sim, um rico subsídio que pode fazer a diferença nas escolas, pois, ela desperta o 

indivíduo para um mundo satisfatório e prazeroso para a mente e para o corpo, que 

facilita a aprendizagem e a socialização do estudante. São exemplos vivenciados 

em atividades na sala de artes a prática do canto coral, ensaios de danças circulares 

e apresentação teatral, onde os estudantes se transportaram para espaços fora das 

paredes da sala de aula. Na prática de instrumentos musicais também foi vivenciada 

a transformação do estudante em seu comportamento tímido (inibição de se 

manifestar), para um comportamento social e de liderança do grupo da sala. 

Acreditamos que a música transporta o educando para um espaço de imaginação e 

criatividade necessários. 

Algumas experiências musicais podem ser trabalhadas no ensino remoto e 

híbrido com propostas ofertadas aos estudantes através das atividades impressas, 

como por exemplo, a audição de músicas do seu reportório com a possibilidade de 

ampliação para os de outras culturas, cumprindo objetivos planejados. Outras 

possibilidades são através das pesquisas resgatando as experiências pessoais, 

contextualizando e tornando o aprendizado significativo. 

Quando o estudante tiver acesso ao aporte tecnológico, outras propostas 

desafiadoras musicais podem e devem ser inseridas, como por exemplo, interações 

síncronas e assíncronas de vivências musicalizadoras. 

A música prevê expressar, comunicar, experimentar, interpretar e apreciar a 

música em vários contextos históricos e culturais, fazendo conexões com a 

localidade, identidade cultural e expressão musical de vários povos em diferentes 

épocas. 
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O TEATRO NA EJA 

O teatro abrange muitas vertentes como o trabalho dos encenadores e atores, 

cenários e figurinos, a gestualidade, o uso da voz, música, iluminação. Também 

estabelece o diálogo, a relação de conflitos, a percepção da realidade, o acesso por 

outros tempos/espaços. Assim, entendemos que a arte teatral pode ser 

compreendida como uma construção social e coletiva. O aprendizado no meio 

escolar do teatro proporciona não apenas a compreensão dos códigos dessa 

linguagem, mas também exercita a alteridade ao interpretar diferentes personagens. 

Ao pensarmos em uma metodologia do ensino do Teatro na Educação de 

Jovens e Adultos, é possível considerar a metodologia do Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal, cuja origem foi durante o seu exílio no Peru, em um Programa de 

Alfabetização para Adultos (ALFIN), norteado pelos princípios de Paulo Freire. 

O uso do método de Boal, pode auxiliar os estudantes da EJA, através do 

teatro, a ter consciência da sua realidade e se possível, modificá-la, utilizando o 

teatro como discurso. 

 

No princípio, o teatro era o canto ditirâmbico: o povo livre cantando ao 

ar livre. O carnaval.  A festa. Depois, as classes dominantes se 

apropriaram do teatro e construíram muros divisórios. Primeiro, 

dividiram o povo, separando atores de espectadores: gente que faz e 

gente que observa. Terminou a festa! (BOAL, 2010 p.177) 

 

Pensar no ensino do Teatro na Educação de Jovens e Adultos é possibilitar 

aos estudantes um exercício de criatividade e expressividade latentes na memória e 

na imaginação (historicamente cerceados), preparando os mesmos não somente 

para uma prática teatral crítica das várias modalidades teatrais, mas também para 

ampliar o seu repertório cultural e o interesse por autores variados, assim como por 

diferentes gêneros teatrais e a história do teatro em diferentes épocas e culturas. 

É relevante, também, considerar na EJA a importância de reconhecer o teatro 

como um campo profissional possível, ampliando as suas possibilidades de escolhas 

no mercado de trabalho, além de se integrarem aos movimentos e coletivos teatrais   
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existentes na cidade, bem como às suas diferentes formas de organizações, 

financiamentos, e as relações estabelecidas com as comunidades. 

Em tempos de pandemia, os artistas de teatro precisam se adaptar para 

apresentarem os seus espetáculos, uma vez que a relação ator/ espectador que 

momentos presenciais acontecia naturalmente, está prejudicada ou diluída na 

comunicação virtual.  

Assim, ao pensarmos no ensino do teatro de forma híbrida, encontramos as 

mesmas dificuldades que necessitam de adaptações. Nesse caso, no ensino 

remoto, sugerimos enfatizar os jogos e exercícios teatrais que utilizem os sentidos 

que envolvam a visão e a audição, enquanto presencialmente podem ser 

desenvolvidas propostas que envolvam os demais sentidos e na relação com o 

outro, desde que respeitem o distanciamento físico e as orientações da OMS. 

 

A INTEGRAÇÃO DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

A integração das linguagens artísticas explora as relações e articulações 

entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação. 

É importante contextualizar os conteúdos de maneira que provoquem 

abertura para experiências com a Arte integrada ao cenário de transformações de 

nosso tempo, assim como do tempo passado (de diversas épocas e/ou culturas). 

A habilidade articuladora explora as relações e articulações entre diferentes 

linguagens e suas práticas. Focam o conhecer, reconhecer, apreciar e interagir com 

obras artísticas de variadas linguagens e épocas, ressignificando-as, 

experimentando a fusão de diferentes linguagens e mídias como forma de 

expressão artística, relacionadas ao cotidiano do mundo contemporâneo, seus 

valores e suas transgressões. 

É fundamental que nossos estudantes conheçam os diferentes campos 

profissionais que abrangem a produção cultural, compreendam sobre formas de 

financiamentos e incentivos para produções artísticas, como as diferentes 

plataformas que atuam no campo da arte nesse momento de pandemia, além de 

serem incentivados a realizarem suas próprias produções. 

Da mesma forma, nosso currículo propõe um ensino que articule as variadas 

linguagens da arte, assim como manifestações artísticas e culturais de espaços e 
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tempos diversos, abrangendo, inclusive, tanto o entorno artístico dos estudantes 

como as produções artísticas e culturais que lhe são contemporâneas. 

Considerando a contextualização, as Artes Integradas envolvem a produção 

artística como manifestação simbólica e cultural, observando as representações que 

os grupos fazem de si e do outro, as relações de poder implícitas na produção e as 

condições em que aquela obra foi produzida. Como contribuição didática para este 

trabalho, sugerimos a utilização das técnicas da Estética do Oprimido de Augusto 

Boal, que traz como dinâmica, a sinestesia entre a Palavra, a Imagem e o Som, 

possibilitando a partir de uma mesma atividade trabalhar com as diferentes 

linguagens artísticas e com diferentes recursos tanto no modo virtual como 

presencial. 

Em seu último estudo Boal (2009), sistematiza um conjunto de práticas 

artísticas que misturam jogos, exercícios e o uso (ou não) de materiais que buscam 

desenvolver nas pessoas que a praticam, a capacidade de se perceberem artistas, 

produtores de sentidos, utilizando todas as artes e não apenas o teatro, se 

reapropriando do uso da Palavra, Imagem e Som para a tomada de consciência 

política. 

Palavra, imagem e som, que hoje são canais de opressão, 

devem ser usados pelo oprimido como formas de rebeldia e 

ação, não passiva contemplação absorta. Não basta consumir 

cultura: é necessário produzi-la. Não basta gozar arte: 

necessário é ser artista! Não basta produzir ideias: necessário 

é transformá-las em atos sociais, concretos e continuados... 

Em algum momento escrevi que ser humano é ser teatro.  

Devo ampliar o conceito: ser humano é ser artista! Arte e 

Estética são instrumentos de libertação. (BOAL, 2009 p.19) 

  

E assim, inspirados pelo pensamento de Boal, que pensamos em uma 

Priorização Curricular de Arte, que seja capaz de dialogar com as diferentes 

realidades de nossas e nossos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, EJA I 

e EJA II, os quais tiveram por muito tempo ceifados de suas possibilidades em 

expressar as suas subjetividades e potencialidades criativas, condicionadas para o 

mundo do trabalho e de uma realidade concreta. 

Pensar em uma formação de Artes Integradas em um contexto de Ensino 

Híbrido é possibilitar o acesso de nossas e nossos estudantes a uma alfabetização 
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digital e à apropriação das diferentes mídias para a produção de suas próprias 

estéticas, até então produzidas por um pequeno grupo dominante que detém os 

meios de produção. 

6.3 AS HABILIDADES PRIORIZADAS PARA O ENSINO DE ARTE 

NA EJA I E II 

• Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, movimento etc.); 

• Investigar e reconhecer espaços (museus, galerias, instituições, feiras, 

casas de cultura etc.) e profissionais do sistema das artes visuais (artistas, 

artesãos, curadores etc.) nos contextos local e paulista; 

• Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais; 

• Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 

canções e práticas diversas de composição/criação, execução e 

apreciação musical; 

• Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características 

de instrumentos musicais variados; 

• Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação 

musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música 

contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em 

áudio e audiovisual; 

• Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado 

e rápido) na construção do movimento dançado; 
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• Dançar diferentes gêneros e ritmos musicais; 

• Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e 

espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o 

movimento dançados; 

• Reconhecer, apreciar e criar histórias dramatizadas e outras formas de 

manifestação teatral presentes em seu cotidiano (inclusive as veiculadas 

em diferentes mídias, como TV e internet, e em espaços públicos 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório ficcional. Improvisar, criar, explorar e desenvolver o imaginário, 

criar personagens, ressignificar objetos e fatos; 

• Fazer teatro sobre a vida cotidiana, identificando variadas entonações de 

voz em diferentes personagens; 

• Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 

maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico; 

• Apropriar-se das diferentes plataformas digitais contemporâneas para 

apreciar e realizar as suas próprias produções; 

• Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética; 

• Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas; 

• Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações 

da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.); 

• Compreender como funciona um coletivo artístico, suas articulações e 

mobilizações, assim como suas lideranças e ações com as comunidades; 

• Conhecer também os diferentes campos profissionais que abrangem a 

produção cultural;  
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• Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas; 

• Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável; 

• Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 

danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os 

diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de 

origem. 
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7. TODA FORMA DE EJA EM 

DIADEMA:  RELATOS E 

EXPERIÊNCIAS 

7.1  A EJA PARA ESTRANGEIROS  

O Ensino de Português e Cultura Brasileira para os estudantes 

Haitianos na EMEB Dr. Mário Santalúcia 

Certamente um dos fatores que mais identificam a Educação de Jovens e 

Adultos é sua diversidade e pluralidade no que se refere ao seu público-alvo e seus 

anseios quanto ao retorno ao espaço escolar. 

Ao considerarmos a parcela de pessoas que podem estar dentro de um grupo 

de faixa etária tão amplo, é possível ali encontrar diferentes modos e histórias de 

vida que fazem com que essa modalidade de ensino seja única em suas 

especificidades. 

A EJA na cidade de Diadema é singular em cada unidade escolar, cada grupo 

formado em cada escola da nossa rede de ensino é composto por seres únicos que 

dão a cara e o tom da escola. O mesmo aconteceu com a chegada dos imigrantes 

haitianos na Escola Municipal “Doutor Mário Santalúcia”. 

Dentre os diversos desafios do atendimento aos alunos estrangeiros, o 

primeiro deles foi solucionado pelos próprios alunos: a vontade de aprender a língua 

e se comunicar melhor no país que os recebeu os impulsionou a procurarem a 

Secretaria Municipal de Educação, inicialmente buscando apenas um espaço em 

que pudessem se encontrar para estudar. Partindo desse pedido inicial, lhes foi 

oportunizado não apenas um espaço físico, como também uma professora para os 

acompanhá-los em suas jornadas pela Língua Portuguesa. 

O trabalho com alunos estrangeiros, especificamente esse grupo composto 

por mais de cinquenta imigrantes haitianos, tem suas particularidades que precisam 

ser observadas, pois não se trata de alunos nativos a serem alfabetizados, 

tampouco falantes da língua materna em busca de aprender os conteúdos básicos 

de um leitor e produtor proficiente: trata-se de uma diversidade de pessoas, com 

níveis de escolaridade diversos e que mais do que tudo, precisam continuar suas 

vidas em um país cuja língua não é a que falam e se comunicam. 
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Os estudantes haitianos da EM “Doutor Mário Santalúcia”, 

predominantemente homens, buscam por meio do ensino da língua aprimorar sua 

comunicação oral e escrita no campo social e no campo do trabalho, onde esses 

alunos buscam ingressar ou até melhorar em seus postos já alcançados. 

O Português quando ensinado aos estudantes estrangeiros é proposta como 

língua adicional, ou seja, busca-se ensinar, além do essencial para a comunicação 

no português do Brasil, também os aspectos relacionados aos pormenores da 

língua, características do nosso povo e de como a língua viva vai se transformando 

ao longo do tempo. 

No contexto pandêmico, mostrou-se a necessidade de ofertarmos o 

atendimento remoto aos alunos, o que evidenciou a pouca familiaridade dos 

estudantes com os meios digitais e tecnológicos. Utilizamos como principais 

recursos o compartilhamento de livros, revistas e atividades em PDF que poderiam 

ser impressas ou mesmo realizadas e enviadas à professora. Além disso, foi 

disponibilizado o aplicativo WhatsApp para realização de conversas para treinos de 

oralidade em língua portuguesa. De modo geral, poucos alunos participaram das 

propostas remotas. 

Considerando as perdas que ocorreram durante esse período em que 

permanecemos em ensino remoto, a priorização curricular se faz necessária, sendo 

esse momento uma oportunidade de elencarmos os conteúdos mais importantes e 

essenciais para que os direitos de aprendizagem dos alunos sejam garantidos.  

Prof.ª Luciana Lopes Benvindo  

 Escola Municipal “Dr. Mário Santalúcia”  

 

O Projeto CLIC e o intercâmbio cultural com os estudantes 

venezuelanos na EM “Dr. José Martins da Silva” 

Em 2019, a EM “Dr. José Martins da Silva recebeu um grupo de estudantes 

venezuelanos que estavam vivendo na região e necessitavam aprender nosso 

idioma. Considerando suas histórias e vivências anteriores à chegada ao Brasil, 

verificamos a proximidade desse grupo com a realidade vivida por nossos 

estudantes da EJA. Dessa maneira, elaboramos um projeto e apresentamos na 

ocasião à Secretaria de Educação, com o objetivo de proporcionar um intercâmbio 

cultural, visando ensinar a esses estudantes a língua portuguesa. Em contrapartida, 
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com o grupo de estudantes venezuelanos, os estudantes brasileiros matriculados na 

escola poderiam aprender a língua espanhola. Deu-se início ao projeto CLIC – 

Curso de Linguagem Intercultural. 

Quando fui convidada para lecionar Português para este grupo, verifiquei de 

imediato a necessidade deles serem acolhidos, contarem suas histórias, a vida e 

cultura de seu país, além de dores e perdas que lá tiveram. Falavam de seus sonhos 

e perspectivas no Brasil e o quanto precisavam conhecer nossa região, nossas 

formas de comunicação e cultura para conquistarem mais autonomia e a perspectiva 

de ingressarem no mercado de trabalho. 

Isso me levou a reorganizar todo o meu planejamento para atendê-los. As 

propostas de atividades estavam relacionadas com suas necessidades cotidianas, 

como por exemplo, pedir informações, responder a perguntas de entrevista de 

emprego, ter maior contato com gêneros textuais da língua portuguesa etc. Os 

estudantes participaram de todas as atividades promovidas pela escola integrando-

se com os demais estudantes. Participaram dos saraus promovidos pela escola, da 

cantata no final do ano no shopping da cidade, além de outras atividades culturais 

realizadas ao longo do ano. Esse grupo de estudantes criou um forte vínculo com 

toda a comunidade escolar e demonstrou interesse em continuar na escola 2020.  

Com a chegada da pandemia, mudamos a característica do projeto, 

estimulando a participação dos estudantes com recursos tecnológicos 

(comunicação via WhatsApp),  passando a contar com professores das áreas 

de história e geografia, atendendo uma demanda sobre o interesse em 

ampliar seus conhecimentos sobre as questões históricas e geográficas de 

nosso país. O envolvimento e participação, mesmo no período pandêmico, 

continuou acontecendo.  

Neste ano, 2021, conseguimos a adesão de mais novos estudantes 

venezuelanos interessados no nosso projeto. A expectativa é que em breve 

possamos abrir mais uma turma em nossa escola, contribuindo cada vez mais 

para essa diversidade de sujeitos com culturas e experiências riquíssimas que 

encontramos no mundo da EJA. 

Prof.ª Janaine Silva Espíndola Araújo  

EM “Dr. José Martins da Silva” 
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7.2 EMEB CORA CORALINA: UMA ESCOLA EXCLUSIVA DE EJA 

NA CIDADE  

O surgimento da EMEB “Cora Coralina” está fortemente ligado à história da 

cidade de Diadema, especificamente a seus aspectos econômicos e ao 

desenvolvimento de indústrias metalúrgicas no ABCD Paulista, entre as décadas de 

1950 e 1980. Sua origem se remonta a 1954, quando foi fundada a forjaria Conforja, 

especializada em laminação e tratamento térmico. A empresa entrou em crise em 

1992 com dívidas acumuladas superiores ao seu patrimônio. Em 1999, foi decretada 

sua falência e os funcionários decidiram, em assembleias comunitárias, criar um 

modelo de autogestão a partir das quais foram formadas Cooperativas de Produção.  

Com o objetivo de alfabetizar os funcionários, a Uniforja buscou formas de 

estabelecer uma parceria com a Prefeitura. O resultado dessas negociações foi a 

criação da Escola Municipal Conforja, inaugurada com cursos da EJA I e 

posteriormente EJA II, com o foco de elevar a escolaridade de seus trabalhadores. 

Depois passou atender também toda a comunidade local.  

Em 2005, a Escola Municipal Conforja foi obrigada a desocupar o espaço que 

ocupava na empresa por determinação judicial. Nessa época, professores, 

estudantes e comunidade iniciaram reuniões com órgãos públicos para dar 

continuidade à existência da escola. Diante da pressão social, as autoridades se 

comprometeram a construir um prédio novo para a Escola Municipal Conforja, o que 

ocorreu em 2007. A escola manteve seu nome até 2010, quando em resposta a uma 

reivindicação da comunidade escolar, foi nomeada como EMEB “Cora Coralina”. 

Atualmente a EMEB “Cora Coralina” é uma escola localizada na região central 

cidade de Diadema, região do ABCD Paulista, que atende exclusivamente jovens e 

adultos. Funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, e atende dois períodos 

de aula: das 13h às 17h e das 17h às 21h.  

No ensino presencial, seu trabalho pedagógico considera a realização de 

diversos projetos e práticas pedagógicas que envolvem aulas passeios para que o 

processo de aprendizagem não fique restrito à sala de aula. O objetivo da proposta 

pedagógica da escola é aproximar os estudantes aos bens culturais da cidade e da 

região como forma de valorizar a cultura local e ampliar o seu repertório. 

 

Prof.ª Rosária Gonçalves Dourado  

Diretora da Escola Municipal “Cora Coralina” 
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Projeto Fotovivência: Um olhar sobre a pandemia 

Durante o ensino remoto, a EMEB “Cora Coralina” desenvolveu o “Projeto 

Fotovivência”. Tratou-se de um registro histórico muito importante, onde os 

estudantes retrataram seu cotidiano durante a pandemia de COVID-19.  

Na proposta desenvolvida (clique no link no final do texto para acessar as 

propostas), cada disciplina abordou um assunto específico de sua área de 

conhecimento e incentivou os alunos a produzirem registros, por meio de fotos, 

vídeos, relatos e reflexões, sobre aspectos vivenciados em seus cotidianos durante 

a pandemia.  A equipe docente produziu dois cadernos de atividades com propostas 

interdisciplinares sobre o tema para os alunos. Os estudantes enviaram relatos e 

registros fotográficos, por meios dos grupos de WhatsApp, de acordo com as 

propostas de cada disciplina. Ao final, a equipe escolar arquivou imagens, textos e 

relatos de suas disciplinas para registro e avaliação de todo o processo. O trabalho 

foi finalizado com a produção de uma exposição virtual e um caderno de registros 

que foi compartilhado pelos estudantes com amigos, parentes e familiares, tornando-

se um registro de fonte histórica e cultural, que certamente poderá ser objeto de 

estudos futuramente, documentando para as próximas gerações sobre o que 

vivemos durante a pandemia. 

Nos links a seguir é possível acessar as propostas e exposição do projeto: 

Proposta de Atividade I, Proposta de Atividade II, Caderno Fotovivência e 

Exposição Fotovivência (clique em cada link para conhecer). 

 

 

A Experiência do Projeto de Apoio Pedagógico 

Intensivo (API) 

Estabelecida no segundo semestre de 2017, essa turma foi concebida a partir 

da percepção coletiva, por parte dos professores e da equipe pedagógica, das 

acentuadas dificuldades apresentadas por alguns estudantes ingressantes e outros 

que, mesmo tendo retornado há tempos para a escola, não desenvolviam seus 

direitos de aprendizagem nas turmas regulares da EJA. 

http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/651/API%20-CORA-%20EJA%20II%207.pdf
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/696/API%20-%20%20CORA%20CORALINA%208.pdf
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/974/EXPOSI%C3%87%C3%83O%20FOTOVIV%C3%8ANCIA%20-%20IV.pdf
https://emebccoralina.wixsite.com/fotovivencia
https://emebccoralina.wixsite.com/fotovivencia
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O trabalho especializado com essa turma busca planejar e focar o 

desenvolvimento das atividades tendo sempre em vista as possibilidades de 

desenvolvimento dos estudantes e não as suas limitações. 

As ações de planejamento e propostas de atividades têm como eixo principal 

a consolidação do processo de alfabetização, o letramento e o domínio dos 

elementos básicos da linguagem matemática. Cada uma das disciplinas, dentro de 

suas possibilidades, desenvolve seu trabalho seguindo esse eixo central, sem 

perder de vista os conceitos, habilidades e competências inerentes a sua 

especificidade dentro do conhecimento escolar. 

As dificuldades na lida com o código padrão de escrita e da linguagem 

matemática não impedem a constante leitura de mundo feita e refeita por esses 

sujeitos ao longo de sua História de Vida, muito pelo contrário: todas e todos 

chegam à escola carregados de conhecimento construídos ao longo dessa jornada 

que, aí uma efetiva identidade entre eles, é composta por lutas diárias e incessantes 

pela sobrevivência digna. 

Colocar em diálogo esses conhecimentos oriundos das experiências 

históricas trazidas pelos estudantes e os conhecimentos escolares é uma premissa 

do trabalho com essa turma ao longo dos semestres. Para tanto, as leituras, 

análises e ressignificações de biografias têm sido instrumentos valiosos para a 

prática leitora e, talvez um dos primeiros e maiores obstáculos a serem vencidos 

nesse processo de escolarização, também na escrita, a desvalorização de sua 

própria trajetória de vida e a desqualificação dos próprios conhecimentos. 

Quando podemos reconhecer o valor de nossas próprias histórias e a 

importância dos nossos conhecimentos, através do diálogo com personagens 

históricos e suas trajetórias muito próximas das experiências dos estudantes, 

conseguimos paulatinamente romper essa barreira e iniciar um efetivo diálogo no 

processo de construção do conhecimento. 

 

Prof.º Leandro Barbosa Gouveia  

Escola Municipal “Cora Coralina” 
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7.3 A EJA E A EDUCAÇÃO PARA SURDOS  

O atendimento aos estudantes surdos da EJA na EMEE Olga 

Benário Prestes 

A sala de EJA MISTA (ALFA) SURDOS é composta por estudantes com mais 

de 30 anos e frequentam a escola há pelo menos três anos. Apesar de não 

possuírem laudo, observa-se algumas características de dificuldades cognitivas 

neles. Os estudantes são autônomos na vida diária, no ir e vir.  Esses estudantes 

moram com a família e/ou cônjuge. Alguns não têm acompanhado as aulas neste 

momento de pandemia, seja pela falta de acesso aos recursos midiáticos, seja por 

estarem envolvidos por questões pessoais. 

Nesse contexto ainda temos a dificuldade da comunicação com os estudantes 

surdos na educação remota. Todos são estudantes surdos e sem comunicação oral. 

A comunicação desses sujeitos é prioritariamente em LIBRAS, o que nem sempre as 

famílias dominam o suficiente para uma conversa simples. 

Com base nesses fatos o trabalho pedagógico desenvolvido com esta turma 

tem por base a interpretação dos sinais da LIBRAS para o português. O uso dos 

aparelhos celulares, um dos meios utilizados para o ensino remoto na rede para o 

aprendizado neste momento, conseguiu nos conectar de alguma forma, com o uso 

do aplicativo WhatsApp para chamadas de vídeo individual e vídeos explicativos 

gravados enviados aos estudantes. As atividades também forma impressas pela 

escola, onde quinzenalmente os estudantes retiravam o material. 

No trabalho remoto, primei pela mesma forma de trabalho que no presencial 

(interpretação dos sinais da LIBRAS para o português). Porém, neste as atividades 

das disciplinas foram baseadas nas vivências durante a pandemia. Para isso, toda 

atividade elaborada vinha acompanhada de um dicionário de LIBRAS/português 

para que os estudantes pudessem fazer a consulta da tradução dos enunciados e 

atividades. 

Os conteúdos priorizados para esta sala envolveram a leitura e interpretação 

de textos, escrita de palavras, o uso de substantivos masculino/feminino, sinônimo e 

antônimo, ordem alfabética e sequência cronológica. Também foi desenvolvido um 

trabalho voltado para a história de vida, onde cada estudante tinha acesso aos 

textos dos outros, sendo neles possível encontrar informações tais como nome, data 

de nascimento, atividade profissional, com quem vivem, preferências de lazer, 
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alimentos etc. Também foi priorizado o trabalho com cores para interpretação dos 

sinais de libras para o português.  

O contexto local do estudante foi abordado em situações comunicacionais 

que envolveram o seu bairro, como se localizar pelas ruas seguindo pontos de 

referência, além de mapas da cidade de Diadema. No ensino relacionado ao mundo 

das ciências direcionamos a abordagem para a questão do Coronavírus 

(características, transmissão, sintomas, cuidados) e outras relacionadas aos hábitos 

regulares de higiene. 

Com o ensino híbrido, temos a expectativa de retomar os vínculos juntamente 

com as atividades cotidianas escolares.  

Prof.ª Dora Canzian Bortoloto - EMEE “Olga Benário Prestes” 

7.4 AS EXPERIÊNCIAS COM AS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

Estamos passando por um momento que é divisor de águas na 

educação. Antes da pandemia, sentíamos uma certa dificuldade para que a 

tecnologia permeasse o cotidiano da escola. Em 2020 fomos surpreendidos 

com uma situação totalmente nova, nossa resiliência foi colocada à prova, 

tivemos que continuar fazendo educação mesmo com a escola de portas 

fechadas.  

Juntos buscamos alternativas para alcançar os estudantes e nos 

conectamos através de um fio invisível. Os caminhos não eram conhecidos e 

foi no percurso com tentativas e erros que fomos descobrindo, avaliando, 

traçando rotas e conhecendo novas ferramentas e procedimentos para 

garantir a aprendizagem e engajamento em um período tão desafiador. 

Encontramos na tecnologia um meio para facilitar o acesso e 

comunicação com os estudantes. Um exemplo foi a exploração dos recursos 

do Google Forms nas atividades planejadas, fazendo uso das diversas 

possibilidades para o acompanhamento do professor(a), como o acesso a 

relação dos estudantes que realizaram as atividades, respostas e acessos em 

tempo real, pontuação, entre outros. Logo, para boa parte dos estudantes, foi 

um recurso em que em pouco tempo se apropriaram, passarando a realizar 

as atividades pelo aparelho celular. Percebemos que, além dos conteúdos 
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das disciplinas, os que tiveram acesso aos recursos digitais desenvolveram 

habilidades que em outros contextos não seriam acionadas.  

Conseguimos perceber que temos uma imensidão de recursos 

tecnológicos e que cada um deles se adequa à uma necessidade específica. 

Esse período de ensino remoto nos fez abrir os olhos para esse mundo de 

possibilidades, enxergando a tecnologia, já tão difundida em outras áreas, 

como facilitadora da ação do professor, na aproximação e engajamento dos 

estudantes, na busca da sua participação e posicionamento. 

Um dos desafios é a desigualdade de acesso às tecnologias, desde 

estudantes que possuem habilidades com as ferramentas tecnológicas e que 

não dispõem de um aparelho celular ou internet a idosos com pouca ou 

nenhuma familiaridade com celular. Cada nova situação diagnosticada nos 

levou a traçar ações específicas. E assim, seguimos na busca para não 

deixar ninguém para trás.  

No grupo de professores, buscamos ferramentas para organizar e 

viabilizar o trabalho no contexto remoto, além do Google Forms como já 

citado, utilizamos o Padlet, uma ferramenta digital para construção 

colaborativa de murais virtuais e com acesso através do navegador de 

internet, com opção de utilização pelo computador ou celular. Esse recurso foi 

utilizado pelo grupo de professores para acompanhamento da participação e 

envolvimento dos estudantes no ensino remoto. Esta ferramenta permitiu a 

colaboração e interação de todos. As reflexões realizadas nas reuniões 

virtuais apontaram para o avanço do grupo no trabalho colaborativo e as 

ferramentas favorecem esse processo. 

A busca pela participação ativa dos estudantes e envolvimento em seu 

percurso de aprendizagem sempre foi uma preocupação da Educação de 

Jovens e Adultos, tanto no presencial quanto no ensino remoto: o diferencial é 

que quando chegarmos no período pós pandemia, teremos vivenciado, em 

contexto educacional, a apropriação de diversos recursos tecnológicos como 

aliados e facilitadores do processo de ensino-aprendizagem.  

Todos esses recursos e possibilidades irão fazer parte do nosso 

cotidiano com os estudantes. O celular, que há pouco tempo era um problema 

em sala de aula, agora pode ser um grande aliado nas estratégias utilizadas 

pelo professor(a). 
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Imergir de forma tão repentina em um mundo que, para grande parte 

dos professores e estudantes, até então era desconhecido, está sendo um 

grande desafio, porém cheio de novas aprendizagens: aprendemos a lidar 

com a imprevisibilidade e nos unir enquanto grupo.  

Toda crise é uma grande oportunidade de aprendizagem. Sabemos 

que ainda temos muito o que descobrir, explorar e que o mundo será muito 

diferente depois da pandemia. É preciso estar aberto ao novo para perceber 

as possibilidades e como todas essas aprendizagens e mudanças podem 

agregar para o nosso cotidiano. 

Fernanda Mota - Coordenadora pedagógica (EMEB “Santo Dias da Silva”) 

 

7.5 A AVALIAÇÃO PARA O ENSINO REMOTO E HÍBRIDO NA 

EJA 

“Não é possível ser gente senão por meio de práticas 

educativas. Esse processo de formação perdura ao 

longo da vida toda, o homem não para de educar-se, 

sua formação é permanente e se funda na dialética 

entre teoria e prática” (FREIRE, 2000) 

 

As ações avaliativas na EJA durante o ensino remoto estiveram pautadas no 

acolhimento e escuta do estudante, no apoio e fortalecimento de seu vínculo com a 

escola e com os professores, no incentivo à sua autonomia e confiança para que 

pudessem prosseguir estudando, bem como na averiguação de aprendizagens 

possíveis no momento. 

Aprender é um processo inerente à condição humana. Como afirma Freire 

(1996), o núcleo da educação humana se encontra em sua inconclusão. Somos 

seres inacabados e incompletos, portanto, aprender é uma experiência vital.   

Dado que somos seres inacabados e temos a consciência dessa 

incompletude, temos que a aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos se dá 

ao longo da vida, a partir das produções cotidianas, fruto de experiências 

vivenciadas pelos sujeitos jovens, adultos e idosos ao longo de toda sua vida, 

forjadas em todos os espaços sociais, em processo contínuo de humanização.  

Ora, dada essa incompletude, ensinar e aprender na EJA devem acontecer 

como um processo dinâmico, que envolve os sujeitos em seus diversos movimentos, 
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inclusive extrapolando a dinâmica escolar. Aprender não pode ser algo estanque 

que se afere em determinados fragmentos de tempo, aprender é um processo de 

evolução inerente ao ciclo da vida.  A partir disso, faz-se necessário indagarmos:  

✓ Quais as múltiplas linguagens com que se expressam os sujeitos da 

EJA?  

✓ O que os levou a interromper seus estudos? O que pode ser feito para 

tornar essa trajetória formativa mais agradável?  

✓ O que mais apreciam na escola? Em que devem ser encorajados?  

✓ Que saberes acumularam ao longo de suas vidas e que podem servir 

como ponto de partida para suas aprendizagens?  

✓ Quais suas experiências com o mundo do trabalho? Como essas 

experiências podem se constituir como canais para avançar mais na 

elaboração dos conhecimentos escolares?  

✓ O que faz mais sentido aprender? Como aprendem melhor?  

✓ O que aprenderam neste tempo de pandemia e que pode ser fomento 

para novas aprendizagens conceituais?  

 

O trabalho pedagógico na EJA I e EJA II durante o ano de 2020 e no primeiro 

semestre de 2021 tem procurado garantir o registro das ações realizadas pela 

escola e o planejamento de atividades e propostas relacionadas às experiências 

cotidianas de seus estudantes, além de acolhê-los e incentivá-los, levando em 

conta, para tanto, as dificuldades de autonomia em leitura e em escrita como 

também no acesso aos recursos tecnológicos. Nesse sentido, nossas escolas têm 

ofertado as atividades publicizadas no Portal da Educação de maneira impressa e 

realizam, mensalmente, a busca ativa os estudantes que não tiveram nenhuma 

forma de contato com as unidades escolares em que estão matriculados. 

Considerando o perfil do alunado da EJA, o trabalho pedagógico no ensino 

remoto permanece pautado no princípio de aprendizagem ao longo da vida. Por 

isso, as formas e estratégias avaliativas para esse estudante diferem-se das do 

ensino regular. Ao avaliarmos o estudante da EJA, necessitamos conhecer seu 

percurso, relacionar suas vivências na elaboração das atividades didáticas que 

serão propostas e envolvê-lo num processo constante de escuta e interação, sempre 

buscando incentivar seu protagonismo durante a aprendizagem. Assim, a avaliação 

na EJA pode ser vista como algo que permite a revisão de ações e estratégias, 
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fornecendo indicativos das dificuldades e dos elementos facilitadores observados 

durante o processo. 

Diante da experiência adquirida com o ensino remoto ao longo de 2020, ficou 

evidente o quanto a escola, juntamente com cada estudante da EJA, precisa 

deliberar a aprovação/reprovação de seus educandos com autonomia, mais 

especificamente os matriculados na EJA II.  

No final de 2020 as unidades escolares da Rede Municipal de Diadema 

tiveram que garantir a promoção progressiva dos estudantes da EJA II, deixando de 

lado, portanto, as expectativas e os anseios de diversos educandos que 

manifestaram à escola e aos seus professores o desejo de permanecerem na série 

que estavam cursando, o que lhes proporcionaria mais segurança e autonomia na 

continuação de seus estudos. 

Sabemos que a pandemia dificultou, em todo cenário nacional, o acesso aos 

estudos e, consequentemente, a aprendizagem de vários estudantes. Essa situação 

se agravou ainda mais na EJA, onde a retomada aos estudos depois um longo 

tempo fora da escola tal como sua permanência são permeadas de diversos 

significados e objetivos.  

Os estudantes adultos retornam à escola visando se qualificarem e/ou 

interessados em buscar uma aprendizagem dos conteúdos escolares que não 

tiveram em sua infância ou juventude. Há, ainda, os estudantes idosos, para os 

quais a escola ganha uma outra função social: a do vínculo com os sujeitos que nela 

atuam, o compartilhamento de saberes e as trocas de experiências. Finalmente, 

temos o estudante jovem, muitas vezes evadido do ensino regular em decorrência 

da necessidade de trabalho, indisciplina ou dificuldades acentuadas de 

aprendizagem. 

Tal diversidade no perfil da EJA nos aponta a urgência de uma avaliação 

mais processual e específica de cada estudante. Para esse fim, sua atuação e 

escuta de seus interesses e intenções são primordiais.  

Ponderando tais questões, a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de 

Educação, propôs ao Conselho Municipal de Educação definições quanto às 

especificidades da EJA no ensino remoto. De acordo com os pareceres do CNE/CP 

n.º 05 e 11/2020, sobre a EJA existe a inevitabilidade da escola “considerar suas 

singularidades na elaboração de metodologias e práticas pedagógicas 

conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA” (Resolução CNE nº3 de 
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15/06/2010). O parecer igualmente enfatiza que respeitada as legislações e 

observadas a autonomia e a competência, “as instituições dialoguem com os 

estudantes na busca de melhores soluções, tendo em vista os interesses 

educacionais dos estudantes.”   

Nesta perspectiva, a Rede Municipal de Ensino de Diadema considera a 

relevância da escuta e da participação do estudante da EJA no decorrer de seu 

processo avaliativo e na tomada de decisão quanto à sua promoção ou reprovação 

para a série seguinte.  

Entre as diversas ações realizadas pelas escolas que atendem a EJA com o 

objetivo de garantir a participação do estudante, destacamos:  

✓ Oferta e entrega de atividades impressas;  

✓ Oferta e realização de atividades de compensação de conteúdos; 

✓ Contato feito pelas escolas com os estudantes por ligações telefônicas, 

mensagens de texto ou utilizando as funcionalidades do aplicativo 

WhatsApp; 

✓ Solicitação de comparecimento nos dias de plantões da equipe gestora 

para atendimento e orientações; 

✓ Participação e interação nos grupos de WhatsApp; 

✓ Criação, por cada unidade escolar, de cadernos de atividades (publicados 

no Portal da Educação de Diadema e disponibilizados de modo impresso); 

✓ Encontros virtuais com estudantes que têm acesso à internet via Google 

Meet e lives promovidas pelos professores; 

✓ Trabalhos solicitados pelos professores aos estudantes; 

✓ Atendimento e orientações via conversas no WhatsApp, chamadas de 

vídeo e em ocasiões como a entrega das cestas de alimentos e/ou plantão 

presencial da gestão escolar; 

Todas essas ações, em consonância com as indicações avaliativas presentes 

no Parecer CNE/CP nº 19/2020, também tencionaram a proposição de instrumentos 

avaliativos para os discentes da EJA durante o ensino remoto.   

Logo, entendemos como igualmente importante e legítimo desta modalidade 

de ensino validarmos a autoavaliação do estudante, assegurando sua escuta e sua 

participação nas decisões que envolvam seus objetivos, expectativas e desejos. 

Vale destacar que a autoavaliação, juntamente com os diversos instrumentos 
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avaliativos desenvolvidos pelas escolas durante o ensino remoto, permite ao 

estudante avaliar e refletir sobre seu percurso de aprendizagem. 

Frente ao quadro de pandemia enfrentado no primeiro semestre de 2021, a 

Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, após escuta realizada na 

EJA, almejou orientar aos Conselhos Escolares da EJA que tenham em conta o 

percurso dos estudantes indicando, com o intuito de se alcançar este objetivo, um 

olhar cuidadoso dos seguintes critérios para aprovação ou reprovação dos 

estudantes: 

 Realização das atividades propostas no período (disponibilizadas no Portal da 

Educação, nos grupos de WhatsApp pelos professores e gestores ou 

impressas pelas escolas e entregue aos estudantes); 

 Interação com a escola (nos grupos de WhatsApp, participação em lives e 

Ações Formativas com a EJA, comparecimento aos plantões de atendimento 

da escola para entrega/retirada de atividades, cesta de alimentos, cartão 

merenda ou plantão de dúvidas); 

 Autoavaliação do estudante, elaborada pela escola e disponibilizada no mês 

de junho via formulário eletrônico ou de maneira impressa (entregue na 

escola ao educando); 

 Garantia de oferta de atividades para compensação aos estudantes com 

baixa participação e interação nas atividades antes do parecer avaliativo do 

Conselho de Classe; 

  Análise dos registros de tentativas de contato e de ações de busca ativa 

realizadas com estudantes que a escola não conseguiu se comunicar durante 

o semestre; 

Lembrando que na modalidade EJA em nossa rede de ensino a avaliação é 

registrada em forma de menção, com conceitos designados pelas letras A até E, 

orienta-se, ainda, que as menções sejam atribuídas como se segue:   

 

 

CONCEITO 

A 

 

] 

✓ Estudante que participou/realizou da maioria das atividades 

propostas; 

✓ Interagiu em grande parte das aulas;  

✓ Realização de autoavaliação;  

✓ Demonstrou aquisição de habilidades que puderam lhe apoiar no 

estudo remoto/híbrido considerando seu percurso na escola. 
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CONCEITO 

B 

 

✓ Estudante que participou/realizou de boa parte das atividades 

propostas; 

✓ Interagiu com frequência nas aulas;  

✓ Realizou autoavaliação demonstrando aquisição de saber ou 

habilidades que puderam lhe apoiar no estudo remoto/híbrido 

considerando seu percurso na escola. 

CONCEITO 

C 

 

✓ Estudante que participou/realizou de algumas das atividades 

propostas; 

✓ Interagiu com pouca frequência nas aulas;  

✓ Realizou atividades de compensação;  

✓ Realizou sua autoavaliação demonstrando aquisição de saber ou 

habilidades que puderam lhe apoiar no estudo remoto/híbrido 

considerando seu percurso na escola. 

CONCEITO 

D 

 

✓ Estudante que teve contato com a escola, mas não 

participou/realizou nenhuma atividade e não atendeu as solicitações 

e chamados pela escola;  

✓ Não atendeu às devolutivas solicitadas pelos professores; 

✓ Não fez uso de alternativas oferecidas pela escola, tais como retirada 

de atividades impressas e comparecimento aos plantões de dúvidas;  

✓ Não realizou atividades de compensação de conteúdos. 

CONCEITO 

E 

✓ Estudante que não teve nenhum contato com a escola no semestre. 

 

Ressalta-se que os critérios elencados deverão ser discutidos pela equipe 

escolar. Na Educação de Jovens e Adultos é essencial a compreensão sobre as 

expectativas de aprendizagem que se tem para este público, quer na proposta 

contida nos livros didáticos ou na concebida pelos professores. Esses estudantes 

interessam-se por conhecer as razões pelas quais eles precisam aprender algo ou 

como essa aprendizagem vai beneficiá-los. Isto agrega valor ao autoconceito e 

autoestima de que tanto precisam por se sentirem em descompasso com o que o 

Sistema de Ensino tem como expectativa de desempenho, além das pressões de 

avaliações externas, sociais e de exigências competitivas do mercado de trabalho 

(PICONEZ, 2013). 



253 

 

Paulo Freire, um dos autores mais respeitados na Educação Popular, nos 

alerta que cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si 

próprio de conhecimentos adquiridos ao longo da vida por meio de suas vivências e 

de sua relação com o mundo. Logo, faz mais sentido para estudantes da EJA a 

apropriação de conteúdos que dialoguem com seus saberes experienciais. A mera 

transmissão de conteúdos selecionados fora do contexto social dos/as estudantes é 

considerada "invasão cultural" porque não emerge do saber popular (FREIRE, 

1996). 

Tanto quanto este princípio fundante na EJA, a integração curricular das 

diferentes áreas de conhecimento identicamente se constitui como uma concepção 

fundamental para o processo de ensino e aprendizagem de jovens e adultos. 

Integrar significa inter-relacionar dimensões, temáticas, ideias, de maneira a 

construir um todo que faça sentido.  

Destarte, acreditamos que a concepção de integração curricular perpassa o 

contexto escolar com a perspectiva de uma formação integral que permita ao(à) 

estudante se apropriar dos conhecimentos de forma crítica, relacionando a 

educação com o mundo do trabalho. Contudo, trabalhar de forma integrada 

pressupõe a superação da fragmentação do conhecimento em disciplinas 

engessadas, da separação entre trabalho manual e intelectual, entre o pensar e o 

agir e o processo, além da dicotomia entre saber popular e saber científico, afinal os 

saberes são múltiplos e se entrelaçam.  

Caminhando sob tal diretriz, sugerimos que, ao longo deste Ciclo 

Emergencial, as equipes pedagógicas, ao procederem ao realinhamento do 

currículo, partam de temáticas integradoras em que as áreas de 

conhecimento/componentes curriculares identifiquem pontos de contato que sejam 

detonadores dos processos e que se articulem durante o ensino e aprendizagem 

sendo concretizados em atividades.  

As avaliações devem ter a função de diagnosticar, com o propósito de 

apreciar quais os conhecimentos já adquiridos e quais os que precisam ser 

retomados para que o educando tenha condições de continuar os seus estudos com 

qualidade. Não se trata de retroagir, mas de se sustentar o que é essencial, 

possibilitando a progressão nas aprendizagens. Pensando-se desta forma, é 

importante considerar cada estudante em sua singularidade, com seus diferentes 

níveis e ritmos de aprendizado, ajudando-os a identificar os seus pontos frágeis e, 
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desta maneira, contribuir para que haja uma reflexão crítica sobre o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Ao pensar-se na construção dos instrumentos de avaliação para esse público- 

público este muito heterogêneo, com diferentes experiências de vida, marcados por 

trajetórias escolares acidentadas, com responsabilidades civis, sociais e inseridos no 

mundo do trabalho-  faz-se crucial contemplar todos estes aspectos com o fito de 

que eles realmente possam subsidiar os professores com informações para o 

replanejamento e reorientação de suas estratégias de maneira a viabilizar a efetiva 

aprendizagem dos estudantes. 
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