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MATRIZ CURRICULAR 2020

A Matriz Curricular é o coração do Projeto CSL 2020. Trata-se de uma descrição
detalhada do documento que será implementado, integralmente, a partir
do próximo ano. Como o próprio nome indica, na Matriz, temos diversas
informações que, entrelaçadas, formam o tecido que sustentará as nossas
práticas pedagógicas a partir de 2020. O processo vivido nos últimos 18 meses
é uma resposta ao mandato do Projeto Educativo Comum (PEC) da Rede Jesuíta
de Educação, o qual define seis linhas de ação para os colégios jesuítas do
Brasil na área curricular. Dentre essas, a análise das matrizes vigentes e a
revisão ou a reelaboração, segundo o resultado da análise feita (PEC, n. 29).

Para elaborar este documento, recolhemos os elementos fundamentais da
tradição pedagógica da Companhia de Jesus, retomamos as diretrizes para
Educação Básica no Brasil – incluindo a Base Nacional Curricular Comum
(BRASIL, 2017) -, observamos as orientações dos últimos documentos da
UNESCO, pesquisamos matrizes curriculares de escolas brasileiras, também
fora do Brasil (jesuítas e não jesuítas), e, finalmente, mas não menos
importante, analisamos a matriz que, até então, sustentava o trabalho realizado
no CSL. Importante registrar que essa análise foi feita com rigor epistemológico
(contamos com o apoio de uma equipe externa de especialistas), mas com
ativa participação de profissionais do Colégio, particularmente aqueles que
integraram a equipe encarregada de discutir a questão da Matriz Curricular
2020. Também consideramos observações dos estudantes, sobretudo daqueles
que passaram pelo Ensino Médio nos últimos três anos.
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A elaboração de uma matriz curricular orgânica, que explicite princípios,
conteúdos e meios para realizar a formação integral e integradora de nossos
estudantes, era uma das condições para o êxito do Projeto 2020. Sem um
documento dessa natureza, dificilmente chegaríamos à nova sede em
condições de afirmar que estamos inovando, não apenas no espaço físico, mas,
principalmente, na organização do processo educativo. A arquitetura da nova
sede está a serviço do projeto pedagógico revelado nesta Matriz Curricular. A
horizontalidade e transparência do prédio, a amplitude das salas de aula e dos
espaços multiuso, a abundância de vegetação e de ambientes de convivência,
a localização da capela, tudo foi pensado para favorecer a realização de um
trabalho que revele, de forma mais explícita, a nossa identidade, qualifique o
ensino e a aprendizagem e seja aderente aos tempos atuais.

Nossa missão continua sendo evangelizar por meio da educação. Lida e dita de
forma rápida, a frase pode parecer uma declaração de intenções, mais que uma
finalidade. Porém, se entendida com maior profundidade, estamos falando de
fazer dessa escola um lugar de ensaio de uma sociedade baseada nos valores
do Evangelho. A afirmação anterior não faz da escola um espaço catequético
– no sentido mais estrito do termo-, mas nos compromete com um trabalho
baseado em valores humanos que acreditamos serem universais. Assumimos
que somos uma “presença avançada” da Igreja no campo da cultura. A escola
– ou a educação formal – é um meio para participarmos da cultura como
testemunhas dos valores fundamentais da vida humana.

Nossa identidade, por outro lado, também permanece a mesma: somos uma
escola jesuíta e herdeiros de uma tradição educativa de excelência que traz,
no seu âmago, a inovação. Não qualquer inovação, mas aquela que nasce
do diálogo com a cultura de cada tempo e lugar, do chamado ao serviço às
pessoas, no nosso caso, crianças e jovens que as famílias nos confiam durante
a educação básica, e da busca da excelência em tudo que fazemos.

12 ENSINO FUNDAMENTAL 1I
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A Matriz Curricular 2020, que será objeto de nossa formação durante todo o ano
de 2019, inova na organização dos conteúdos e abre espaço para um trabalho
mais profundo nos diferentes componentes curriculares. Além disso, ao definir
as competências que teremos como meta da formação desde a Educação Infantil
até o final do Ensino Médio, desafia-nos a eliminar, definitivamente, a lógica da
fragmentação e da terminalidade ao final de cada segmento. Da mesma forma,
ajuda-nos a aprender e a compreender melhor os fundamentos epistemológicos
dos diferentes campos de conhecimento, assim como os princípios de integração
dos saberes, os quais já foram exaustivamente sistematizados em documentos
da UNESCO, da Companhia de Jesus (Características da Educação da Companhia
de Jesus, 1986; Pedagogia Inaciana, 1993 e Excelência Humana, 2017) e nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados, a partir da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394, no final dos anos de 1990.

O que esperamos a partir da publicação deste documento é uma imersão
individual e coletiva dos profissionais que atuam na área acadêmica – de modo
particular – com a disposição de refletir sobre a sua prática atual e projetar o
trabalho em 2020 tirando o melhor proveito dessa nova orientação, do aumento
no número de horas de permanência dos estudantes no colégio e do espaço
diferenciado que teremos para trabalhar.

Estamos vivendo um tempo privilegiado no Colégio São Luís, desejado por
muitos educadores deste país que, por razões diversas, não têm a mesma
oportunidade. Saibamos tirar proveito disso e, movidos pelo nosso compromisso
em oferecer educação integral, integradora e de qualidade aos nossos alunos
e alunas, mergulhemos com a mesma ousadia que tiveram aqueles que nos
deixaram essa escola como espaço de missão, local de trabalho e de realização!

Bem-vindos a 2020!

Sônia M. V. Magalhães
Diretora-Geral

LÍNGUA PORTUGUESA 13
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Conceitos norteadores
deste currículo

O

processo histórico evidencia revisões periódicas no campo curricular por
decorrência de pressões institucionais e forças sociais. [...] Currículo é um
processo que envolve saberes, cultura, conhecimentos escolares e toda
relação que existe dentro da escola entre seus agentes. O currículo, como construção cultural, é uma prática complexa que pode apresentar diversas perspectivas e muitas significações. Mais ainda, precisa ser visto não como algo posto e
imutável.”(PALANCH, 2016, p. 40 — 42).
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os questionamentos sobre um

promovendo um debate sobre a temática curricular

currículo nacional têm adquirido relevância e assu-

em face dessas novas condições existenciais.

mido uma indiscutível centralidade nas discus-

Cada vez mais são feitos estudos e debates sobre

sões educacionais. Tais debates culminaram com

o papel da educação no desenvolvimento do país. Mas,

a homologação, em 2017, da Base Nacional Comum

para que isso ocorra, primeiramente, é preciso fazer

Curricular (BRASIL, 2017) que carrega o complexo

da educação um instrumento de formação de cida-

desafio de delimitar, no campo do currículo, diretri-

dãos para a sociedade que se espera e/ou projeta

zes curriculares nacionais considerando as dife-

O currículo de uma escola ou rede de ensino

rentes identidades federais, regionais e locais, cada

constitui-se em uma forma de adequar o ensino,

vez mais complexas e plurais. Ademais, importan-

tanto público quanto particular, à realidade presen-

tes transformações têm ocorrido em nossas for-

te na sociedade. É a partir desse documento que são

mas de viver, conviver, pensar e habitar o mundo,

implementados programas que buscam a qualidade

14 ENSINO FUNDAMENTAL 1
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do ensino que se oferta. Além disso, os currículos pro-

[...] o currículo é um processo, não o de transmitir o

curam dar à educação um formato mais democrático.

que é (absolutamente) conhecido, mas o de explorar

Ao definirmos currículo, descrevemos os modos de

o que é desconhecido; e através da exploração os

concretização das funções de ensino da instituição

estudantes e professores ‘limpam o terreno’ juntos,

escolar e a forma de enfocá-los em momento específi-

transformando assim o terreno e eles próprios [...]

co, histórico e cultural, para os níveis, etapas e modali-

o currículo não é apenas um veículo para transmitir

dades da educação formal.

conhecimentos, mas é um veículo para criar e recriar
a nós mesmos e à nossa cultura. (DOLL, 1997, p.87)

Sendo assim, a utilização de um currículo é justifi-

O currículo pode ser considerado como
“o conjunto das experiências vividas pelos
estudantes dentro do contexto escolar, ora
como um propósito bastante flexível que per-

cada a partir do momento em que o ensino tem como
finalidade a busca por respostas às necessidades de
uma sociedade em determinado tempo e espaço histórico e de intervenção sobre a realidade que cerca os
sujeitos. Portanto, o currículo pode ser considerado

manece aberto e dependente das condições

como um processo de exploração do desconhecido,

da sua aplicação.” (PACHECO, 2001, p. 17).

examinando a própria comunidade, de forma a privilegiar, na aprendizagem, o diálogo e a reflexão.
Esse documento também desempenha uma
função orientadora, que é concretizada pelo fato de
servir de guia e orientar a prática pedagógica dos
professores. Para além de explicitar as intenções da

As diferentes correntes teóricas sobre currículo

educação, o currículo prescrito fornece um conjun-

concordam ao afirmá-lo como o cerne de uma propos-

to de indicações e determina as condições em que o

ta pedagógica, pois dele partem as ações e projetos pro-

ensino deve ser concretizado.

postos para o ensino. Para que a aprendizagem ocorra
de maneira qualificada, o currículo deve ter como função delimitar as atividades a serem realizadas em sala
de aula e os conteúdos que precisam ser desenvolvidos
pela escola, tendo como base o conhecimento de uma
determinada sociedade, considerando os sujeitos dos
processos de ensino e de aprendizagem.
Pacheco afirma que o “currículo é o centro da ativi-

O currículo prescrito define objetivos
gerais e específicos, estabelece critérios
para seleção dos componentes curriculares
e os seus respectivos conteúdos, indica
metodologias e estratégias a desenvolver

dade educacional e que assume o papel normativo de

em cada etapa e define os processos de

exigências acadêmicas, mas não deve estar totalmente

avaliação dos níveis de aprendizagem.

previsível e calculado” (PACHECO, 2001, p.15).

(PALANCH; PIRES, 2017, p. 1049)

Dessa forma, pode-se considerar que o currículo é
um processo e não um produto. Ainda, de acordo com
Pacheco (2001), “o currículo é uma prática constantemente em deliberação e negociação”. Deliberação porque determina os processos de ensino e negociação porque, ao concretizar-se, por meio de práticas pedagógicas,

Essas condições dizem respeito aos conteúdos

oferece ao docente a possibilidade de fazer escolhas –

formativos que serão lecionados, aos objetivos de

metodológicas, didáticas, avaliativas, entre outras.

aprendizagem que se espera atingir, às orientações

INTRODUTÓRIO 15
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sobre as metodologias mais adequadas, à organização

como direito à expressão e à participação nas escolhas

da escola, às formas de avaliação dos processos de

que podem influir em suas trajetórias individuais e cole-

ensino, aos recursos materiais e serviços, entre outros.

tivas, o Colégio São Luís, com o projeto 2020, organiza

Em linhas práticas, a elaboração de um currículo

seus espaços, tempos, materiais e currículo no sentido

pretende responder às seguintes questões sobre pro-

de acolhê-los e compreendê-los em sua integralidade,

cessos de ensino e de aprendizagem: por que ensi-

aspecto essencial à “construção da autonomia e a aquisi-

nar? O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar?

ção de valores morais e éticos” (BRASIL, 2013).

Como e quando avaliar?

Além disso, é importante considerar que nossas

A proposição do currículo 2020 do Colégio São

crianças e adolescentes nasceram imersos na era

Luís estrutura-se a partir de conceitos relevantes

digital, ou seja, interagem, convivem e se expressam

a processos educativos e contemporâneos, dada a

por meio da tecnologia. Tais modos de vida da socie-

atual sociedade, com a qual pretendemos contri-

dade atual impõem à escola a ressignificação de práti-

buir. Além disso, compreender para quem se ensina

cas e o olhar diferenciado sobre os sujeitos das apren-

– os sujeitos da aprendizagem –, de que forma ocor-

dizagens. Essa proposta curricular considera tais fatos

re tal ensino e quais competências são esperadas é

e, nas diferentes etapas e componentes curriculares,

imprescindível, uma vez que tais conceitos perpas-

reverencia a importância de se considerar as infân-

sarão toda essa proposta curricular.

cias e adolescências contemporâneas e suas formas
de desenvolvimento e relação com o mundo.

SUJEITOS DA APRENDIZAGEM
EDUCAÇÃO INTEGRAL
Os conceitos de infância e adolescência não podem
ser universalmente concebidos. Isso porque as

Educação integral como direito de cidadania supõe

construções históricas e culturais de tempo, lugar e

uma oferta de oportunidades educativas, na escola e

espaço impõem diferentes formas de se constituir

além dela, que promovam condições para o desenvol-

socialmente. Dessa forma, estamos nos referindo às

vimento pleno de todas as potencialidades da criança

infâncias e às adolescências, ou às múltiplas for-

e do jovem. Sua inclusão no mundo do conhecimento

mas de como a infância e a adolescência são viven-

e da vida passa pela garantia de um reportório cul-

ciadas em nossa sociedade.

tural, social, político e afetivo que realmente prepare

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) caracteriza a infância dos zero aos doze anos

um presente que fecundará todos os outros planos
para o futuro. (GUARÁ, 2009, p.77).

incompletos e a juventude, dos doze aos dezoito.
Considerando a elaboração de uma proposta pedagó-

Pensar a educação integral desse sujeito não é uma

gica para a Educação Básica, neste caso, a Educação

realidade deste século. Na verdade, podemos remontar

Infantil e o Ensino Fundamental, é imprescindível que

a algumas discussões existentes na Grécia Antiga, em

contextualizemos a realidade na qual as infâncias e as

que filósofos discutiam a possibilidade de uma forma-

adolescências estão inseridas social e culturalmente,

ção que visasse ao desenvolvimento pleno do cidadão.

no sentido de se estabelecer um diálogo flexível entre

Carvalho (2002) recupera parte dessa discussão, evi-

as unidades educativas e as etapas do desenvolvi-

denciando o debate profícuo entre Aristóteles, Sócrates

mento infantojuvenil.

e Protágoras sobre educação moral, valores e, por con-

Partindo-se da concepção de que crianças e ado-

sequência, a cidadania, como pressupostos indispensá-

lescentes são sujeitos de direitos, aqui compreendidos

veis para que se considere o ser em sua integralidade,

16 ENSINO FUNDAMENTAL 1
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ou seja, não compartimentalizado e, de fato, atuante em
um mundo complexo.

Desta maneira, em síntese, o que o Colégio São Luís
busca, nesta proposição curricular e por meio da educa-

Na atualidade, a Constituição Federal Brasileira,

ção integral, é o desenvolvimento humano, além da for-

após elencar os direitos sociais, prescreve – no artigo

mação do sujeito de direitos do século XXI, multidimen-

205 – que a educação deve visar “ao pleno desenvolvi-

sional, que tenha a oportunidade de desenvolver todas

mento da pessoa”. Em consonância com essa concep-

as suas potencialidades em relação à comunicação, cria-

ção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

tividade, produtividade, responsabilidade, autonomia,

(LDB) ratifica, em seu art. 2º, a prerrogativa educacio-

além das capacidades crítica, analítica e participativa. A

nal baseada no “pleno desenvolvimento do estudan-

extensão de seu tempo escolar e a possibilidade de for-

te”. A plenitude dessa formação só pode ser alcançada

mação integral, atreladas aos conteúdos escolares, são

mediante uma proposta que entenda a educação em

fatores que corroboram para a percepção dos usos no

sua integralidade, ou seja, em suas diversas dimensões:

mundo e de sua contribuição para a sociedade.

“física, afetiva, cognitiva, ética, estética e política — e se
articulam os diversos saberes da escola, da família, da
comunidade e da região em que o indivíduo se insere”
(SÃO PAULO, 2016, p. 32).
Partindo de tais pressupostos, podemos inferir que,

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS

nas definições de educação integral ou educação de
tempo integral, a intencionalidade da prática educativa

As sete Competências Gerais do Colégio São Luís

está voltada para a construção do ser em sua integrali-

foram definidas a partir dos 5 “C” do Colégio —

dade, no presente e para o futuro. O estudante submeti-

cujo propósito é formar crianças e adolescentes

do à educação integral é aquele cujo compromisso toma

Competentes, Conscientes, Criativos, Comprometidos

por base não apenas o seu bem-estar como o dos demais

e Compassivos —, do Projeto Educativo Comum (PEC),

à sua volta. E observa-se que, cada vez mais frequente-

dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados

mente, tais reflexões perpassam os currículos escolares.

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), das

O embate de concepções teóricas e filosóficas tem

dez Competências Gerais da Base Nacional Comum

revelado um campo de conhecimento “polissêmico”,

Curricular (2017) e dos conhecimentos, habilidades,

sobretudo nas temáticas educação integral e de tempo

atitudes e valores essenciais à vida.

integral. Embora tais concepções não sejam mutua-

A escola do século XXI precisa estar atenta à

mente excludentes, exibem especificidades distintas e

dinâmica da sociedade atual no sentido de contri-

importantes. Essa compreensão redimensiona o debate

buir com a formação integral de sujeitos, preparan-

acerca da educação integral versus educação de tempo

do-os para esses contextos sociais. Partindo dessa

integral, pois, segundo a BNCC (BRASIL, 2017), indepen-

premissa, são essenciais os debates sobre a cultu-

dentemente do tempo de permanência do estudante na

ra da paz, a cultura digital, o trabalho colaborativo,

escola, o fator primordial a ser considerado é a intencio-

a compreensão política e social, entre outros. Essas

nalidade dos processos e as práticas educativas.

perspectivas colocam à escola e aos educadores

Partindo dessa ancoragem inicial, decorre a defini-

a necessidade de buscar respostas para diversos

ção de educação integral do Colégio São Luís, que, além

questionamentos, por exemplo: o que é educar para

do tempo extra que o estudante permanece na escola,

a humanidade? O que é educar para o bem-estar

incorpora a noção de desenvolvimento humano em

social dos sujeitos? O que é educar para o exercício

articulação com as diversas possibilidades de aprendi-

do respeito a si e ao outro?

zagem, propiciando ao estudante, o fortalecimento das

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 apon-

dimensões físicas, socioemocionais, afetivas, cogniti-

tam três princípios fundamentais, que podem nos orien-

vas, lúdicas, éticas, estéticas e políticas.

tar as seguintes questões: Éticas, Políticas e Estéticas.
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igualdade de direitos, independentemente de sua etnia,
• Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e
discriminação.
_________________________________________

gênero, condição física e etc. Para isso, faz-se necessário compreender que o tempo escolar é o da construção
da cidadania, da cultura, do convívio democrático e da
expansão da criatividade e criticidade.
Ao depararmo-nos com o reconhecimento de
novas identidades sociais, ao longo das últimas décadas, é interessante pensar como a escola e os currícu-

• Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à
preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à
educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais
e outros benefícios de exigência de diversidade de
tratamento para assegurar a igualdade de direitos
entre os estudantes que apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
_________________________________________
• Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício
da criatividade; de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da
cultura brasileira; de construção de identidades
plurais e solidárias. (BRASIL, 2013, p. 107-108).

los refletem essa dinâmica da sociedade e de que forma
podem incorporar essas temáticas, objetivando constituir uma visão inovadora e emancipatória de currículo.

“Vêm crescendo as sensibilidades para com o
currículo das escolas, porque percebemos que a
organização curricular afeta a organização de
nosso trabalho e do trabalho dos educandos”.
(BRASIL, 2007, p. 07)

Esses princípios, alinhados à concepção de

Feita toda essa explanação, a Matriz de

Educação Integral e às Competências Gerais da BNCC,

Competências do Colégio São Luís pretende indicar

visam ao desenvolvimento pleno do educando, à medi-

habilidades e capacidades fundamentais à educação

da que propiciam ferramentas sociais necessárias ao

integral dos sujeitos das aprendizagens e à formação

exercício da cidadania responsável. A dinâmica da

de cidadãos éticos, críticos, responsáveis e preparados

mudança da sociedade requer que o educando do sécu-

para conviver em uma sociedade que cada vez mais

lo XXI, além de ter voz em relação às suas escolhas, às

prioriza as capacidades comunicativa e colaborativa.

suas experiências de vida e aos seus saberes, também

Ou seja, uma formação para:

possa ser reconhecido e valorizado pelos educadores,
encarregados de selecionar e transformar os conheci-

Valorizar as potencialidades do indivíduo e garantir

mentos, historicamente acumulados, em ensinamen-

sua formação integral e excelência humana através

tos que façam sentido à vida do estudante.

do desenvolvimento das dimensões afetiva, espiritu-

É no acolhimento, na utilização de métodos, estra-

al, ética, estética, cognitiva, comunicativa, corporal

tégias, organização dos tempos, espaços escolares e

e sociopolítica, como preconizado nos PEC 40 e 41.

recursos materiais apropriados, que a escola propicia

(RJE, 2016, p. 48-49).

o desenvolvimento desses estudantes, objetivando a
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COMPETÊNCIAS GERAIS
DO COLÉGIO SÃO LUÍS

CM

RC
Repertório Cultural

Comunicativa

Desenvolver repertório
cultural e senso estético para
reconhecer, valorizar e fruir
as diferentes manifestações e
representações artísticas e
culturais, acolhendo as visões
de mundo nelas implícitas.

Acessar e construir conhecimentos em diferentes
linguagens (verbal, verbo-visual, corporal,
multimodal, artística, matemática, científica e
tecnológica) para comunicar-se de forma ética,
clara e objetiva, expressando ideias, emoções,
experiências e opiniões e produzindo sentidos em
diferentes contextos nas esferas local e mundial.

CD

LA

Cultura digital

Lógico-analítica

Apropriar-se das tecnologias digitais
de informação e comunicação e
mobilizá-las eticamente para acessar,
tratar, disseminar informações,
produzir conhecimentos, interagir
socialmente e tomar decisões no
cotidiano, procurando ler o mundo
e suas transformações.

Exercitar e mobilizar conhecimentos,
atitudes, curiosidade intelectual,
criatividade e pensamento crítico e
reflexivo, a fim de acessar, investigar,
identificar, selecionar e aplicar
estratégias adequadas para a resolução
de problemas variados nos diferentes
contextos relacionados com a vida real
e os desafios contemporâneos.

CL

IN

Colaborativa

Intrapessoal

Agir como cidadão responsável,
reconhecendo-se como parte de
uma coletividade no exercício
de relações baseadas no diálogo,
na empatia, na solidariedade,
na compaixão e na valorização
da diversidade para intervir nas
esferas local e global e promover
a cultura da paz.

Organizar, definir metas e agir
com autonomia, responsabilidade,
resiliência e determinação para
planejar e realizar projetos pessoais,
profissionais e sociais. Reconhecer
limites, potências e interesses
pessoais para cuidar de sua saúde
física e emocional, superar obstáculos
e comprometer-se com um mundo
mais justo e humano.

PS
Político-social
Compreender o mundo
físico, político e social
e com ele interagir de
modo a tomar decisões
sustentáveis e responsáveis
para promover de forma
colaborativa os direitos
humanos e a consciência
socioambiental, com
posicionamento ético
no cuidado consigo com
os outros e com o planeta.
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TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS:

Sustentável (ODS) e 169 metas claras, para que todos

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

os países membros adotem uma parceria global, bus-

SUSTENTÁVEL (ODS)

cando a melhoria da vida das pessoas, agora e no
futuro. Os 17 ODS são integrados e mesclam, de forma
equilibrada, as quatro dimensões do desenvolvimento

O Currículo do Colégio São Luís orienta-se pela

sustentável: a econômica, a social, a ambiental e a ins-

Educação Integral, entendida como aquela que promo-

titucional, corroborando, desse modo, para a perspec-

ve o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas

tiva de uma Educação Integral.

dimensões (intelectual, física, social, emocional e cul-

As Competências Gerais do Colégio São Luís reite-

tural) e sua formação como sujeito de direitos e deve-

ram a importância de se conhecer as aspirações, inte-

res. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada ao

resses e necessidades dos estudantes, expandindo as

desenvolvimento de todo o potencial dos estudantes,

capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais

preparando-os para sua realização enquanto pessoas,

e culturais das crianças e adolescentes, contribuindo,

profissionais e cidadãos comprometidos com o seu

dessa maneira, para a formação de cidadãos éticos,

próprio bem-estar, com a humanidade e com o plane-

responsáveis e solidários, protagonistas de uma socie-

ta, ou seja, um olhar integral sobre o ser humano, seus

dade mais inclusiva, democrática, próspera e susten-

valores e sua vida social, uma vez que partimos da pre-

tável, e, dessa forma, aptos a lidar com as demandas e

missa de que as propostas curriculares precisam pro-

os desafios do século XXI.

mover condições ao indivíduo de desenvolver conheci-

A integração dos ODS e das Competências Gerais,

mentos, saberes, atitudes e valores que lhes sejam úteis

dentro da perspectiva de uma Educação Integral, pode

às demandas da vida contemporânea e futura.

ocorrer tanto por escolhas temáticas dos projetos —

Comprometido em responder aos desafios de

como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades

uma Educação Integral, o Colégio São Luís, incorpo-

sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas,

ra – ao seu Currículo — a Agenda 2030 da UNESCO.

abusos de poder, populações excluídas, avanços tecno-

Esta Agenda indica 17 Objetivos de Desenvolvimento

lógicos e seus impactos, política, economia, educação
financeira, consumo e sustentabilidade — quanto na
escolha das metodologias de ensino, em consonância
com a proposta de Educação para o Desenvolvimento

Social: aborda a melhoria da qualidade de vida,

Sustentável (EDS) da UNESCO. A EDS pressupõe uma

saúde, educação, emprego e justiça.

abordagem cognitiva, socioemocional e comportamen-

Ambiental: trata da preservação e conservação

ção responsável dos cidadãos que os auxiliem a lidar

do meio ambiente.
Econômica: relacionada ao uso dos recursos
naturais, produção e consumo de forma geral.
Institucional: traz para a discussão o compromisso
de todos para que os ODS sejam alcançados.

tal, buscando fomentar competências-chave para atuacom os desafios do mundo contemporâneo.
A proposta de Educação Integral ganha força frente
aos debates sobre a cultura da paz, os direitos humanos,
a democracia, a ética e a sustentabilidade, compreendidos como grandes desafios da humanidade. Para serem
alcançados, esses desafios demandam que crianças,
adolescentes e jovens tenham oportunidade de identificar, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem de
conteúdos curriculares, ainda que importante, não é o
suficiente para que as novas gerações sejam capazes de
promover os necessários avanços sociais, econômicos,
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políticos e ambientais nas suas comunidades, no Brasil
e no mundo. Se a escola almeja a Educação Integral
para a participação cidadã, é condição para essa formação tanto a compreensão das realidades sociais vividas
pelos estudantes, quanto sua ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que possam modificá-lo, caso
considerem necessário.
Nessa perspectiva, um currículo inovador, emancipatório e contemporâneo, como o do Colégio São
Luís, estrutura-se de forma a responder a desafios
históricos, ao mesmo tempo em que aponta para as
aprendizagens que se fazem cada vez mais significativas às crianças e adolescentes, dialogando com a
dinâmica e os dilemas da sociedade, de forma a possibilitar que essas novas gerações possam participar
ativamente da transformação positiva tanto da sua

Se a escola almeja a
Educação Integral para a
participação cidadã,
é condição para essa
formação tanto a
compreensão das realidades
sociais vividas pelos
estudantes, quanto sua
ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que
possam modificá-lo, caso
considerem necessário.

realidade local, quanto dos desafios globais, a partir de
uma Educação Integral.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte:http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods.
Acesso em 18 dez. 2018

Esses temas estão amparados por marcos legais

O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

nacionais e internacionais, o que torna, portanto,
imprescindível ao estudante o direito ao conheci-

As prescrições curriculares, apresentadas neste

mento, ao desenvolvimento da reflexão sobre essas

documento, orientam de forma ampla a organiza-

temáticas de maneira integradora, atrelando-as às

ção curricular do Colégio São Luís. Sua implementa-

situações cotidianas.

ção, porém, inclui etapas de grande relevância. Uma
delas é a construção, pelos professores, dos Planos
de Aula referentes ao ensino dos diferentes componentes curriculares, subsidiados pelas prescrições
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apresentadas no Currículo, retratando a identidade

paradidáticos e recursos digitais, que apoiarão o

de cada etapa e ano de escolaridade, bem como suas

desenvolvimento das propostas.

peculiaridades.

Com essas análises realizadas, atreladas aos

Planejar o trabalho pedagógico não é tarefa sim-

seus conhecimentos teóricos, é possível ao profes-

ples. É preciso debruçar-se sobre pressupostos curri-

sor planejar suas aulas, orientado pelos objetivos de

culares e torná-los mais do que executáveis, significa-

aprendizagem e desenvolvimento pretendidos.

tivos. O planejamento do trabalho pedagógico é uma

O currículo dialoga com diferentes ações para

situação de formação dos professores extremamente

sua implementação e, em particular, com a avaliação,

importante porque exige a ampliação do conhecimen-

entendida como ação formativa, desafiadora para o

to, a partir das diretrizes curriculares, além da busca

professor, uma vez que redefine percursos e regula

das condições mais adequadas para alcançar os obje-

processos de ensino e de aprendizagem para com-

tivos. Exige, ainda, a antecipação das ações a serem

preensão dos conteúdos estudados.

desenvolvidas e a avaliação do trabalho realizado

É na sala de aula que as prescrições curriculares

(SOLIGO et al, 2013). Outra tarefa importante e neces-

ganham vida e identidade, confrontando-se, cotidia-

sária, relacionada ao planejamento escolar, é a análise

namente, com os desafios da realidade e permitindo

e seleção de materiais curriculares: livros didáticos,

a “negociação”, inerente à prática docente.
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Ensino e a
aprendizagem

A

forma como organizamos a escola revela os caminhos pelos quais institucionalizamos os processos educativos. Por meio deles, construímos inúmeras possibilidades para promover o desenvolvimento de cada aprendiz,
tendo em vista que o “conhecimento é fundamental para a vida, principalmente
para mudar a vida” (DEMO, 2014, p. 17).
O desenvolvimento integral das crianças e adoles-

A concepção construtivista de aprendizagem

centes, enquanto propósito principal da escola, efetiva-

pressupõe que todo sujeito tem uma estrutura cogni-

se no diálogo entre os processos de ensino e de apren-

tiva organizada por uma rede de esquemas de conhe-

dizagem. Utilizamos o termo diálogo porque esses

cimento. Esses esquemas modificam-se ao longo do

processos são diferenciados, embora aconteçam para-

tempo, tornando-se cada vez mais complexos. No

lelamente, e se articulem a cada experiência que marca

contexto escolar, essas modificações são provocadas

o cotidiano escolar. A aprendizagem tem a criança ou

pelas situações de aprendizagem que colocam cada

adolescente como seu principal protagonista e se con-

estudante em ação e promovem a comparação, a revi-

cretiza como o resultado individual do esforço de cada

são e a (re)construção de esquemas de conhecimen-

aprendiz ao aventurar-se diante de diferentes expe-

to relacionados a diversos objetos de aprendizagem.

riências e conhecimentos que permeiam o universo

Numa concepção construtivista, a aprendizagem não

escolar. O protagonismo docente está nos contextos

acontece como simples resposta a um estímulo ou

de ensino, que se configuram como as trilhas desenha-

como consequência de um exercício de memoriza-

das por cada professor, tendo em vista as aprendiza-

ção. Ela se faz pela ação do aprendiz, em atividades

gens necessárias à sua turma. Dessa forma, age como

significativas que articulem os novos conhecimentos

mediador, promovendo desafios ajustados e fomen-

àqueles já existentes, integrando-os, ampliando-os e

tando os avanços necessários a cada estudante. Nesse

reorganizando-os em novas aprendizagens.

caminho, “aprender é construir significados, e ensinar
é oportunizar essa construção” (MORETTO, 2010, p. 71).

O estudante que aprende é aquele que interage com
os professores, com os colegas, com espaços e materiais,
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É fundamental à ação docente cuidar
da organização dos tempos, espaços,
materiais e interações que estruturem
uma situação de aprendizagem.

Cabe a esse profissional estruturar suas propostas
de ensino, considerando o que as crianças e os estudantes sabem e o que precisam saber para avançar. Para
isso, segundo Weisz (2009, p. 66), a organização das atividades precisa considerar alguns critérios:
•

configurar-se de forma a permitir que cada estudante ponha em jogo tudo o que sabe e pensa

em situações intencionalmente planejadas, para que
cada sujeito sinta-se desafiado a agir e pensar sobre

sobre o conteúdo que se pretende ensinar;
•

diferentes objetos de conhecimento. Portanto, cada

a tomada de decisão relacionada ao que se deseja

criança ou adolescente aprende quando está envolvido
em situações que exigem esforço para a “superação das

ensinar/aprender;
•

hipóteses inadequadas através da construção de novas
teorias explicativas” (WEISZ, 2009, p. 25). Dessa forma, a

propor problemas a serem resolvidos, fomentando

favorecer a máxima circulação de informação
possível;

•

abordar diferentes conteúdos mantendo suas carac-

aprendizagem acontece quando é possível à criança ou

terísticas de objeto sociocultural real, sem reduzi-los

estudante vivenciar situações significativas que promo-

a objetos escolares vazios de significado social.

vem conflito cognitivo e permitem colocar em jogo o que
já se sabe sobre determinado objeto de conhecimento.

Além desses critérios, é fundamental à ação docen-

Considerando que, em uma perspectiva construti-

te cuidar da organização dos tempos, espaços, materiais

vista, o conhecimento avança quando o aprendiz dispõe

e interações que estruturem uma situação de aprendi-

de problemas que o permitam refletir na busca de solu-

zagem. O tempo precisa ser planejado de forma ampla

ções, e que aprender é um percurso singular, a atenção

– anual, trimestral – bem como no contexto cotidiano,

à diversidade dos estudantes em uma mesma turma é

marcado pela distribuição de diferentes atividades em

chave para a organização do ensino. Dessa forma, alguns

aulas diárias. Independentemente de qual seja o ambien-

questionamentos são essenciais ao exercício docente:

te de aprendizagem, o tempo é um aspecto chave para

•

Quais atividades podem ser propostas para que

a organização de situações significativas, que precisam

a criança ou adolescente, estando em ação, dê

considerar não apenas a duração de cada atividade

pistas do que sabe sobre determinado objeto de

proposta, mas também os diferentes ritmos de aprendi-

conhecimento que se pretende ensinar?

zagem que caracterizam cada criança ou adolescente.

Como propor boas situações de aprendizagem que

Enquanto alguns estudantes desenvolvem suas ativi-

promovam o avanço de cada estudante, na direção

dades com maior autonomia, outros precisam da ajuda

que se pretende alcançar pelo currículo escolar?

dos professores e colegas para avançarem. Sendo assim,

Como observar, acompanhar, registrar e interpre-

a aula é composta na articulação desses diferentes tem-

tar o percurso de aprendizagem de cada criança

pos de ensinar e aprender e, para o seu desdobramento,

ou adolescente?

“a intervenção do professor é determinante [...]. Seja nas

•

•

propostas de atividade, seja na forma como encoraja cada
Nesse diálogo entre ensinar e aprender, o professor

um dos seus alunos a se lançar na ousadia de aprender, o
professor atua o tempo inteiro” (WEISZ, 2009, p. 61).

“é que precisa compreender o caminho de aprendi-

Os espaços e materiais também estruturam o con-

zagem que o estudante está percorrendo naquele

texto de aprendizagem e são potentes instrumentos de

momento e, em função disso, identificar as informa-

ensino para o professor. A escolha e a disposição inten-

ções e as atividades que permitam ele avançar do

cional dos materiais nos espaços de aprendizagem tra-

patamar de conhecimento que já conquistou para

zem muitas pistas sobre a organização da atividade,

outro mais evoluído” (WEISZ, 2009, p. 65).

além de diversos indicativos acerca das possibilidades
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de ação e exploração pelas crianças e adolescentes, logo,

2000, p. 32). Os erros fazem parte do esforço de cada

atuam junto ao professor e contribuem para o desenvol-

criança ou adolescente para aprender. Dessa forma,

vimento dos objetivos de cada aula. A estrutura física

precisam ser conhecidos e interpretados por cada pro-

dos espaços educativos também tem papel na apren-

fessor, na medida em que trazem parâmetros para sua

dizagem dos estudantes e revela concepções de ensi-

intervenção. Uma delas, que se faz essencial à apren-

no. As salas que têm apenas mesas e cadeiras voltadas

dizagem de cada estudante, é, justamente, ajudá-lo a

ao professor indicam, a princípio, a centralidade desse

conscientizar-se desses equívocos, construindo cami-

sujeito no diálogo ensino-aprendizagem. O deslocamen-

nhos para sua superação. Para tanto, faz-se essencial

to do centro da aprendizagem para os estudantes pro-

contar com o olhar cuidadoso de cada professor e com

voca a alteração desses espaços, permitindo configura-

os andaimes que ele constrói, a partir do seu planeja-

ções diversas que estejam a serviço da aprendizagem. A

mento, para apoiar o processo de aprendizagem.

sala pode, por exemplo, ser reconfigurada em diferentes

Dada a heterogeneidade que caracteriza qualquer

espaços — com cantos compostos por diferentes propos-

turma de crianças ou estudantes — ainda que eles

tas e materiais –, além de ser utilizada de forma variada,

tenham a mesma idade — é fundamental conhecer as

com múltiplas possibilidades de agrupamento dos estu-

necessidades de cada aprendiz e agir assertivamente

dantes (em duplas, em pequenos grupos, entre outras).

na direção da superação das dificuldades de cada estu-

Espaço e interações são, portanto, dimensões da

dante. Para tanto, é essencial desenvolver estratégias

organização de uma aula que estão diretamente arti-

de diagnóstico e observação sistemática da turma,

culadas. As interações são proporcionadas pela forma

considerando que na duração deste tipo de ação, cada

como o professor estrutura sua aula e organiza as crian-

aprendiz traz indícios sobre o seu desenvolvimento.

ças e estudantes nos diferentes espaços de aprendiza-

Em alguns casos, a superação das dificuldades apre-

gem disponíveis pela escola ou para além dela. Enquanto

sentadas por um estudante requer o trabalho articula-

as aulas expositivas estão voltadas à turma toda e são

do entre diferentes professores, bem como a oferta de

essenciais à apresentação de determinados conteúdos,

apoios diferenciados na sala de aula e para além dela,

as organizações em pequenos grupos e os trabalhos

de forma a proporcionar situações de aprendizagem

em duplas trazem outras possibilidades de interação e

ajustadas às demandas desse estudante.

aprendizagem, reconfigurando a organização do ensino.

Percebe-se, portanto, que o diálogo entre o ensino e

A descentralização coloca o foco da ação no estudante

a aprendizagem não se faz de forma apartada da avalia-

e potencializa as trocas entre os colegas. Enquanto as

ção. A progressão das aprendizagens precisa ser acom-

propostas centralizadas no professor permitem uma

panhada e administrada por cada professor enquanto

observação geral da turma, os trabalhos individuais,

etapa essencial de sua função docente. É necessário

em pequenos grupo ou duplas, permitem ao professor

diagnosticar o que sabem seus estudantes desde o iní-

observar e acompanhar a dinâmica individual de cada

cio do processo de ensino para que se possa executar o

criança ou estudante. Ao exercitar uma escuta apurada

planejamento de forma ajustada ao perfil de cada turma.

e sensível de cada aprendiz, o professor tem indicadores

Ao longo das atividades é fundamental acompanhar o

sobre o percurso de aprendizagem da turma que serão

progresso dos estudantes pela observação e, também,

importantes para a regulação do processo de ensino.

por meio de atividades específicas de avaliação. Esses

Se conhecer o percurso de aprendizagem de cada

caminhos – da observação e da avaliação — são essen-

estudante é peça chave na organização das situações

ciais para sustentar o planejamento de cada professor e

de ensino, faz-se necessário compreender o erro como

são formativos quando trazem indicativos para o docen-

“uma ferramenta para ensinar, um revelador dos meca-

te sobre o processo de ensino, bem como para cada estu-

nismos de pensamento do aprendiz” (PERRENOUD,

dante, quando revela o caminho de sua aprendizagem.
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para o currículo do
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METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO
Metodologias de ensino são, há tempos, objetos de

Porém, diferentes concepções de ensino implicam

discussão no campo educacional. Etimologicamente,

na adoção de diferentes metodologias. De acordo com

metodologia pode ser entendida como o estudo dos

Anastasiou (1997, p. 93), “a metodologia utilizada pelo

métodos, das possibilidades, tencionando o alcance de

docente reflete a sua visão de mundo, do conhecimen-

um objetivo. Em uma abordagem educacional, metodo-

to, do estudante, de seu papel profissional, do processo

logia de ensino pode ser compreendida enquanto

de ensino/aprendizagem”.
A concepção tradicional de educação, por exem-

“estudo das diferentes trajetórias traçadas/planeja-

plo, impunha uma metodologia de ensino transmissiva,

das e vivenciadas pelos educadores para orientar/

que colocava o professor na centralidade do processo

direcionar o processo de ensino-aprendizagem em

e o estudante como um mero receptor de informa-

função de certos objetivos ou fins educativos/forma-

ções, desprovido de conhecimentos prévios. Morán

tivos”. (MANFREDI, 1993).

(2015) destaca que esse tipo de educação já fez sentido, dada a sociedade em que se materializava. O aces-

Ao abordar metodologias de ensino, as metas,

so à informação não era fácil e poucos a detinham.

objetivos ou finalidades, são sempre educacionais e

Com o advento das tecnologias, essa não é mais uma

implicados com a maneira de se transmitir os conhe-

realidade em nossa sociedade. A informação circula a

cimentos escolares e sociais.

uma velocidade nunca antes vista e está disponível em
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diferentes meios; entretanto, o ensino, numa era digital,
não possui precedentes. Está aí o grande desafio à educação: aliar tecnologias a práticas de ensino.
É essencial, primeiro, compreender que tecnologia
não se resume a recursos digitais, tais como computadores, smartphones, tablets e afins. Pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos e/ou
técnicas que permitem ao ser humano realizar transformações nas condições naturais com a finalidade de

Nos diferentes estudos e
conhecimentos produzidos, o
entendimento de que metodologias
de ensino devem acompanhar as
demandas sociais, na tentativa
de aproximação entre conteúdos
escolares e realidade, é consenso.

tornar a vida mais fácil, cômoda e funcional. A partir
dessa conceitualização, podemos presumir que a tecnologia está presente na sociedade desde seus primórdios e que sua história é quase tão antiga quanto a

metodologias de ensino tradicionais, que em nada dia-

história da humanidade.

logam com a realidade de nossos estudantes. Assim,

Toda essa discussão é significativa e importante à

a proposição de metodologias ativas para o ensino

assimilação de uma proposta de ensino que contem-

indica a adoção de uma concepção de educação que

ple o uso de metodologias ativas. Nos diferentes estu-

privilegia e coloca no centro das ações os sujeitos das

dos e conhecimentos produzidos, o entendimento de

aprendizagens: os estudantes. Isso implica em uma

que metodologias de ensino devem acompanhar as

mudança de paradigmas educacionais.

demandas sociais, na tentativa de aproximação entre

O estudante do século XXI é aquele que tem acesso

conteúdos escolares e realidade, é consenso. Ademais,

a muitas informações, em especial por meio da internet.

a reflexão sistemática sobre sua prática e sobre a

Desde muito pequenas, as crianças já utilizam o mundo

sociedade possibilita aos profissionais da educação a

virtual para descobrir o mundo que as cercam — e muito

mudança de paradigmas, necessária à adoção de con-

além dele —, convivem com com diferentes linguagens

cepções e metodologias de ensino e aprendizagem

e transitam por elas de forma natural. Ferreiro (2013)

cada vez mais assertivas (ANASTASIOU, 1997).

cunha o termo “crianças informatizadas” para se referir

Pensar metodologias de ensino, como um todo,
será sempre tarefa desafiante e alentadora,

aos nascidos nessa Era Digital. São crianças que já utilizam equipamentos digitais com autonomia e, por que
não dizer, propriedade. E a escola? Como lida com isso?

“quanto mais procuramos estudá-la, mais descobri-

A experiência tem nos mostrado que o acesso à

mos o quanto temos a aprender sobre ela, e [...] nos

informação, por si só, não garante os conhecimentos

possibilita, a cada momento, a tentativa de rompimen-

e saberes necessários à constituição do sujeito em sua

to de nossos atuais limites.” (ANASTASIOU, 1997, p. 96).

integralidade. Entretanto, utilizá-la a favor da aprendizagem, tem se mostrado prática favorável à formação

A busca incessante por conhecimentos que per-

humana. A informação, aliada à experiência docente,

mitam o aprimoramento de sua prática é caracte-

é uma fórmula eficaz. O professor, numa proposta de

rística quase que constitucional aos profissionais

metodologias ativas, deixa de ser mero transmissor de

da educação. Os momentos formativos são espaços

saberes e passa a ser mediador das aprendizagens.

privilegiados para a discussão acerca da escola que

O estudante, não mais encarado como um ser “sem

desejamos e da sociedade a qual constituímos —

luz” ou sem conhecimentos prévios, carrega uma quan-

agora e aquela que ensejamos.

tidade de informações e saberes que contribui para a

Feita essa discussão primeira, é essencial ponde-

aprendizagem de todos. Partir desses conhecimentos

rarmos que, em uma sociedade tecnológica como a

e explorá-los nas aulas, ampliando seus repertórios,

nossa, não mais faz sentido a adoção de concepções e

sugerindo problematizações, promovendo trocas entre

INTRODUTÓRIO 27

Book EF1_rev02_Final.indb 27

15/02/2019 12:06

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

eles, corrobora com os princípios de metodologias ati-

AGRUPAMENTOS PARA

vas e favorece o desenvolvimento das 7 Competências

AS METODOLOGIAS ATIVAS

Gerais do Colégio São Luís. Ademais, o foco do trabalho
com metodologias ativas é o processo de ensino e de

Concepções de educação e ensino estão presentes em

aprendizagem. No percurso da construção do conheci-

toda prática pedagógica, quer tomemos consciência

mento, produzem sentido e cumprem com seu papel,

disso ou não. A escola tradicional, como já abordado,

enquanto favorecedoras de trocas de saberes, reflexões,

impunha uma lógica de funcionamento que revelava

elaborações e de sistematização de conteúdos escola-

uma prática docente transmissora que pouco, ou nada,

res implicados com saberes para a vida.

considerava o aluno em seu processo próprio de apren-

O Currículo do Colégio São Luís, que privilegia o

dizagem. Numa perspectiva de educação integral do

ensino em espiral dos conteúdos escolares, por meio

sujeito, omitir seus saberes, conhecimentos prévios e

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por

modos de aprender, não é razoável. Como será discu-

ano — que se apresentam em progressão — e de uma

tido no capítulo sobre avaliação, saber o que já sabem

formação humanista, é espaço oportuno para o desen-

os alunos é fundamental a um planejamento efetivo e

volvimento de metodologias ativas.

que atenda às reais necessidades dos estudantes, para
além da proposição curricular. Complementando o que

As metodologias precisam acompanhar os objetivos

foi dito e nos atentando a propostas metodológicas,

pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proa-

neste texto nos atentaremos aos “modos de aprender”

tivos, precisamos adotar metodologias em que os alu-

dos sujeitos da aprendizagem.

nos se envolvam em atividades cada vez mais com-

Em uma sociedade tecnológica como a nossa, em

plexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar

que as notícias estão nas palmas das mãos de nossas

os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se

crianças e jovens, temos a laboriosa responsabilidade

queremos que sejam criativos, eles precisam expe-

de transformar informações em conhecimento cientí-

rimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar

fico — e isso pode e deve ser utilizado a favor do ensi-

sua iniciativa. (MORÁN, 2015, p. 17)

no e da aprendizagem. Ademais, quando observamos a
maneira como interagem entre si, é possível notar uma

Assim, ao planejar as aulas, é imprescindível que

relação que necessita ser considerada pela escola.

docentes, conscientes e apropriados do currículo e das

Desde muito pequenas, as crianças se comuni-

metodologias ativas propostas, considerem as pos-

cam e se expressam por meio de múltiplas linguagens.

sibilidades e viabilidade de seus usos como potentes

Seu modo de aprender, nessa fase da vida, passa pela

ferramentas de ensino que propiciam, ainda, a inter-

experiência, observação e exploração — não necessa-

disciplinaridade, sendo possível aliá-las às proposi-

riamente nessa ordem — essenciais à construção de

ções metodológicas dos componentes curriculares.

conhecimentos. Daí a importância da ludicidade para

A utilização de estratégias pedagógicas diferen-

a aprendizagem das crianças: o aprender como ofício

ciadas implica, ainda, a compreensão das diferentes

do brincar. Ao se divertir, as crianças recriam o mundo

possibilidades de ensino em uma sala de aula hetero-

adulto e, por meio da brincadeira, descobrem soluções,

gênea e marcada pela inovação tecnológica. A adoção

negociam espaços, resolvem conflitos; e, na escola,

de metodologias ativas necessita de uma configuração

fazem tudo isso coletivamente. Mesmo após a infân-

de sala de aula que permita aos estudantes e docentes

cia, a brincadeira ocupa lugar importante à formação

diferentes agrupamentos e a utilização dos diversos

humana quando dá espaço à fantasia, imprescindível à

espaços escolares como possibilidades de ensino e

criatividade (FREUD, 1907).

trabalho colaborativo. Discutir os agrupamentos possí-

Além disso, o trabalho coletivo, experienciado

veis perpassa a reflexão sobre metodologias ativas no

na Educação Infantil, será extremamente útil, uma

Currículo do projeto 2020 do Colégio São Luís.

vez que vivemos em uma sociedade cada dia mais
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preocupada com o trabalho colaborativo e com a capa-

de conhecimentos dos alunos, quanto das atividades

cidade de conviver pacificamente. Vigotsky (1988)

propostas aos grupos, dado que é preciso planejar o que

aborda a importância da interação no processo de

cada um é capaz de realizar para que as atividades sejam

desenvolvimento do indivíduo. Segundo o teórico, ao

desafiadoras, mas possíveis de serem executadas pelos

interagir com o outro e com o meio, novas experiên-

estudantes, além de permitirem ganhos a todos. Aqueles

cias e conhecimentos são construídos. Assim, o tra-

com mais dificuldades de aprendizagem avançam ao se

balho em grupos, é artifício importante no processo

sentirem desafiados, e aqueles mais experientes desen-

de ensino e de aprendizagem. Cohen e Lotan (2017),

volvem suas capacidades colaborativas.

ao discorrerem sobre o trabalho em grupo, enquanto

Assim, o trabalho em grupos — sejam eles duplas,

estratégia pedagógica, abordam o quanto aprendemos

trios ou um número maior de estudantes trabalhan-

mais sobre conceitos e ideias quando os discutimos

do coletivamente — aliado às metodologias ativas, é

com alguém, do que quando somente os ouvimos ou

essencial a uma proposta de ensino que considere o

lemos. Para as autoras, que definem trabalho em grupo

desenvolvimento integral dos sujeitos e que se pre-

como “alunos trabalhando juntos em grupos pequenos

tenda significativa.

de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas” (COHEN;
LOTAN, 2017, p. 1), tal tipo de agrupamento é eficaz
para aprendizagens conceituais e sociais, uma vez
que potencializa a capacidade de resolução de pro-

METODOLOGIAS ATIVAS NO COLÉGIO SÃO LUÍS

blemas, a competência comunicativa, o desenvolvimento de relações interpessoais e a convivência com

A discussão do Grupo de Trabalho de metodologias

a diversidade de saberes e pessoas, entre outros. Tais

ativas, composto pelos profissionais de educação do

capacidades e competências corroboram com os prin-

Colégio São Luís, indicou e elegeu algumas metodo-

cípios discutidos na matriz de Competências Gerais

logias que são discutidas no anexo deste currículo.

do Colégio São Luís, já abordada neste documento.

Ademais, é possível consultar, no QR Code abaixo,

Ademais, ao trabalhar em diferentes agrupamentos,

as discussões recentes e metodologias ativas atuais,

os estudantes tendem a se envolver mais com aprendi-

uma vez que a escola contemporânea é dinâmica e se

zagens conceituais. Por exemplo, ao propor um desafio

reinventa constantemente.

matemático a um grupo de estudantes, não raro todos
se empenharão por resolvê-lo. Entretanto, cabe ao professor sensibilidade, além de conhecimento acerca dos
saberes de seus estudantes, para propor agrupamentos
produtivos, no sentido de permitirem a todos os que participam de determinado grupo sentirem-se confortáveis
para expor suas hipóteses, dúvidas e entendimentos
sobre o tema apresentado. Além disso, nessa proposta
de trabalho em grupos, o professor deixa de ser a única
fonte de conhecimento da turma e passa a ser mediador, tanto dos agrupamentos, a partir dos distintos níveis
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Ensino
Fundamental

O ENSINO FUNDAMENTAL E A EFETIVAÇÃO
DO DIREITO À EDUCAÇÃO
A Educação é um direito de toda criança e adoles-

Ensino Fundamental passa a ter sua obrigatoriedade

cente, assegurado pela Constituição Federal de 1988,

ampliada para 8 (oito) anos e chega, em 1971, a partir

conforme o artigo 205. Para sua efetivação, essa legis-

da Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, à organização

lação prevê a organização da Educação Básica como

em 1º e 2º graus. Apenas em 2006, em cumprimento à

um período de ensino obrigatório para estudantes de

Lei nº 11.274, que alterou a LDB (Lei 9.394/96), o Ensino

4 a 17 anos, sendo o Ensino Fundamental a etapa de

Fundamental passa a ser organizado em 9 (nove)

maior duração, organizada em 9 (nove) anos e duas

anos, tornando obrigatória a matrícula das crianças a

partes: os anos iniciais (1º ao 5º) e os anos finais (6º

partir de 6 (seis) anos.

ao 9º ano). Além da Constituição Federal, a Educação

Em consonância com o artigo 65 do Regimento

Básica também consiste em um direito pelas prer-

Escolar, o Ensino Fundamental é uma etapa da

rogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente

Educação Básica voltada à formação básica inicial do

(1990), conforme o Capítulo IV, artigo 53.

cidadão que, no Colégio São Luís, se faz mediante:

O estabelecimento do Ensino Fundamental como

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender,

etapa obrigatória de ensino estava previsto na 1ª

tendo como meio básico o pleno domínio da leitu-

Constituição Federal, promulgada em 1934, e tinha
duração de 4 anos. Com a Constituição de 1967, o

ra, da escrita e da resolução de problemas;
II. a compreensão dos sistemas naturais e suas
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inter-relações, bem como das diferentes formas de

organizá-los de modo a superar a fragmentação entre

organização socioeconômicas, políticas e culturais;

áreas de conhecimentos. Dessa forma, o Ensino

III. o domínio das ferramentas tecnológicas atuais e a
capacidade de assimilar inovações nesse campo;
IV. a consciência, pelo sentido da existência e pelo
respeito à diversidade de manifestações culturais,

Fundamental, enquanto etapa da Educação Básica,
também se organiza a partir de contextos pedagógicos pautados nos princípios éticos, políticos e estéticos que norteiam a política educativa brasileira.

artísticas e sociais, do seu papel na construção de
uma sociedade mais justa e fraterna;
V. o compromisso com a sustentabilidade socioambiental, orientado por conhecimentos científicos
sobre o funcionamento da natureza e da sociedade;
VI. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços
de solidariedade humana e de tolerância recíproca
em que se assenta a vida social.
As Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos demonstram que essa
etapa da Educação Básica é uma conquista resul-

O processo avaliativo, que
também é parte do currículo, é
formativo quando se propõe a
diagnosticar aspectos do percurso
de aprendizagem dos estudantes,
revelando suas potencialidades
e demandas, favorecendo o
redimensionamento da ação docente.

tante da luta da sociedade pelo direito à Educação. A
Educação Básica é regida pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais que sistematizam

O processo avaliativo, que também é parte do
currículo, é formativo quando se propõe a diagnosticar aspectos do percurso de aprendizagem dos estu-

“os princípios e diretrizes da Educação Básica contidos

dantes, revelando suas potencialidades e demandas,

na Constituição e a LDB, traduzindo-os em orientações

favorecendo o redimensionamento da ação docente.

que contribuam para assegurar a formação básica

Para os estudantes, a avaliação é uma oportunidade

comum nacional” (BRASIL, 2013, p. 7).

privilegiada para ter parâmetros sobre sua própria
aprendizagem, revelada em progressos e dificuldades

Quanto à organização curricular, as Diretrizes

que requerem tanto o empenho do próprio estudante,

Curriculares Gerais da Educação Básica indicam a

como uma atuação assertiva dos professores na pro-

criação de percursos formativos que podem ir além

posição de situações de aprendizagem ajustadas às

dos diversos componentes curriculares, podendo

necessidades diagnosticadas, de forma a respeitar

organizar-se de forma flexível a partir do projeto esco-

o percurso de cada estudante e promover avanços.

lar e dos interesses dos educandos. Quanto aos espa-

Nesse contexto, tanto os processos de avaliação inter-

ços de aprendizagem, considera como formativos os

na quanto externa também têm o potencial de ampliar

espaços da sala de aula e para além dela, tendo a plu-

o olhar pedagógico do professor e da equipe escolar

ralidade cultural e a diversidade como marcas desse

sobre o processo de aprendizagem dos estudantes,

processo formativo.

trazendo indicadores capazes de subsidiar o projeto

Em consonância com a LDB, as diretrizes ratifi-

pedagógico da escola.

cam a organização do Ensino Fundamental a partir

Em conformidade ao Projeto Educativo Comum

de uma base comum e outra diversificada, que estarão

(PEC) das escolas que compõem a Rede Jesuíta de

expressas em áreas do conhecimento, componentes

Educação, a estrutura do Ensino Fundamental no

curriculares e eixos temáticos. Na seleção de conteú-

Colégio São Luís está pautada no princípio da edu-

dos, cumpre considerar sua relevância na vida e tra-

cação inclusiva e, ao promover uma formação inte-

jetória escolar dos estudantes, fazendo-se necessário

gral dos estudantes, organiza-se em consonância
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com a LDB (1996 e suas atualizações), as Diretrizes

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais

Curriculares da Educação Básica (2013) e o Plano

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos:

Nacional de Educação (PNE 2014-2024 ), bem como
reestrutura-se, em 2018, a partir da versão final da

[...] a escola, no desempenho das suas funções de edu-

Base Nacional Curricular Comum (BNCC), publicada

car e cuidar, deve acolher os alunos dos diferentes

pelo Ministério da Educação (MEC) em 2017.

grupos sociais, buscando construir e utilizar métodos,
estratégias e recursos de ensino que melhor atendam às suas características cognitivas e culturais.
Acolher significa, pois, propiciar aos alunos meios
para conhecerem a gramática da escola, oferecendo

O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

àqueles com maiores dificuldades e menores oportu-

E SUAS ESPECIFICIDADES

nidades, mais incentivos e renovadas oportunidades

Os anos iniciais do Ensino Fundamental

dade que é valorizado pela cultura escolar.

de se familiarizarem com o modo de entender a reali-

Aos seis anos, a criança, recém-egressa da Educação
Infantil, dá início a uma nova etapa da Educação

Acolher significa, também, garantir as aprendizagens

Básica: o Ensino Fundamental. Organizado em 9 anos,

propostas no currículo para que o aluno desenvolva

promove a ampliação das experiências de aprendi-

interesses e sensibilidades que lhe permitam usu-

zagem da criança e do adolescente entre 6 e 14 anos,

fruir dos bens culturais disponíveis na comunidade,

considerando as especificidades do seu desenvolvi-

na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe

mento. Dessa forma, inicia-se uma etapa de apren-

possibilitem, ainda, sentir-se como produtor valoriza-

dizagens cada vez mais complexas, que envolvem

do desses bens. Ao lado disso, a escola é, por exce-

diversos conhecimentos e saberes. Nesse contexto, os

lência, o lugar em que é possível ensinar e cultivar
as regras do espaço público que conduzem ao con-

“professores, atentos a esse processo de desenvolvi-

vívio democrático com as diferenças, orientado pelo

mento, buscarão formas de trabalho pedagógico e de

respeito mútuo e pelo diálogo. É nesse espaço que

diálogo com os alunos, compatíveis com suas idades,

os alunos têm condições de exercitar a crítica e de

lembrando sempre que esse processo não é uniforme

aprender a assumir responsabilidades em relação ao

e nem contínuo.” (BRASIL, 2013, p. 110).

que é de todos. (BRASIL, 2013, p. 113)

A infância e sua singularidade continuam sendo

A ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove)

marcas do Ensino Fundamental. Embora a proposta

anos é uma prerrogativa da Lei Federal nº 11.274 de seis

curricular seja mais exigente, com objetivos de apren-

de fevereiro de 2006 que modificou a Lei de Diretrizes

dizagem e desenvolvimento que se ampliam a cada

e Bases (LDB) e instituiu o ingresso da criança aos 6

ano, as situações de aprendizagem organizadas pelos

(seis) anos no Ensino Fundamental. Contudo, essa obri-

professores no 1º ano do Ensino Fundamental conside-

gatoriedade legal não pode representar a submissão da

ram que a criança de seis anos aprende em um contex-

criança a um contexto escolar que represente a anteci-

to diretamente vinculado a suas experiências cotidia-

pação da antiga “primeira série”. Ao invés disso, a legis-

nas e pautado na ludicidade. Dessa forma, as situações

lação está pautada na ampliação das oportunidades de

de aprendizagem promovem a interação de cada crian-

aprendizagem e convívio escolar de todas as crianças

ça com os demais colegas e com diferentes materiais

de 6 (seis) anos em uma organização que respeite suas

em diversificados espaços de aprendizagem. Nesse

formas de aprender e seu tempo de infância, como pre-

contexto, o Ensino Fundamental mantém como princí-

conizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

pio a indissociabilidade entre o educar e o cuidar, em

Ensino de 9 (nove) anos:
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Os sistemas de ensino e as escolas não poderão

Os anos iniciais do Ensino Fundamental são

apenas adaptar seu currículo à nova realidade,

essenciais à consolidação da alfabetização e à apren-

pois não se trata de incorporar, no primeiro ano de

dizagem da Leitura e Escrita, que são vivenciadas

escolaridade, o currículo da Pré-Escola, nem de tra-

e significadas a partir de práticas sociais. Os conhe-

balhar com as crianças de 6 (seis) anos os conte-

cimentos matemáticos, bem como os aprendizados

údos que eram desenvolvidos com as crianças de

ligados aos diferentes componentes curriculares que

7 (sete) anos. Trata-se, portanto, de criar um novo

compõem o Currículo dos anos iniciais promovem

currículo e de um novo projeto político-pedagógico

aprendizagens cada vez mais complexas.

para o Ensino Fundamental que abranja os 9 anos
de escolarização, incluindo as crianças de 6 anos.

Os anos finais do Ensino Fundamental

(BRASIL, 2013, p. 109)

Ao final do 5º ano, a criança que outrora era ingressante no Ensino Fundamental está diante de um novo

Dessa forma, há de se cuidar das especificidades

contexto: o início de sua puberdade e adolescência,

do 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, pois “um

que também coincide com sua entrada no Ensino

tempo maior para as crianças passa também a exigir,

Fundamental 2. No âmbito do desenvolvimento huma-

cada vez mais, compreensões sobre as singularidades

no, é um momento marcado por diversas mudanças

infantis” (GESSER; FURTADO, 2013, p. 49). Nesse senti-

psicológicas, biológicas, sociais e emocionais.

do, os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental do

Nessa etapa, cada adolescente também revela

Colégio São Luís têm garantindo, pelo Currículo, pelas

uma capacidade ampliada de comunicação e abstra-

instalações físicas e pela rotina diária, a manutenção

ção. As interações no grupo são essenciais, bem como

do vínculo das crianças de 6 anos com a Educação

o estabelecimento de vínculos que o impulsionem a

Infantil. Dessa forma, ampliam-se os cuidados com

participar, discutir e envolver-se nos diferentes con-

a passagem dessa etapa para o Ensino Fundamental,

textos de aprendizagem que lhe são proporcionados

garantindo que seja uma experiência acolhedora

na sala de aula e em outros espaços educativos.

e “um processo orgânico, sequencial e articulado”

O uso de diferentes tecnologias, embora presentes

(BRASIL, 2013, p. 20), como preconizam as Diretrizes

em todas as etapas da educação básica, ganha rele-

Curriculares da Educação Básica.

vância e são estímulos à aprendizagem em múltiplas

Ao longo do Ensino Fundamental 1, que perdura

linguagens. Nessa etapa, a organização curricular

até o 5º ano, a criança amplia sua autonomia e expe-

também acompanha o processo de desenvolvimento

rimenta diversos avanços no seu desenvolvimento.

e propõe novos objetivos de aprendizagem e desen-

Comunica-se com mais desenvoltura e estabelece

volvimento, com vistas à ampliação e consolidação de

relações cada vez mais complexas entre o seu coti-

diversos conhecimentos e saberes próprios dos anos

diano e os diferentes conhecimentos e saberes pro-

iniciais do Ensino Fundamental.

porcionados ao longo de sua vivência no Ensino

Embora a estrutura dos anos iniciais também con-

Fundamental. Por isso, a cada ano, novos objetivos

temple diferentes componentes curriculares, incen-

de aprendizagem e desenvolvimento são elencados,

tive a autonomia dos estudantes e promova o conta-

garantindo um aprendizado progressivo e em espi-

to das turmas com diferentes professores, há muitas

ral nos diferentes componentes curriculares. Esses

mudanças quando um adolescente ingressa no 6º ano.

conhecimentos, embora específicos de determinadas

A chegada ao Ensino Fundamental 2 torna o papel de

áreas e componentes curriculares, articulam-se na

estudante muito mais complexo: agora a rotina sema-

relação com o cotidiano por meio de diferentes ati-

nal passa a ser marcada pelo entra e sai de vários pro-

vidades e, em especial, nos projetos que ampliam as

fessores, cujo trabalho está voltado à especificidade

possibilidades de interação entre os estudantes e des-

de cada componente curricular. Dessa forma, a agen-

ses com os diferentes conhecimentos.

da, a organização dos cadernos, a seleção dos livros e
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materiais que serão necessários a cada aula exigem

Ao longo do Ensino Fundamental 2, um dos maio-

maior autonomia, tornando a auto-organização de

res desafios dos professores está na promoção de

cada estudante uma tarefa muito mais desafiadora.

situações significativas de aprendizagem que garan-

Por isso é tão importante que os professores tenham

tam o aprofundamento dos conhecimentos e das

um olhar sensível para as turmas de 6º ano e apoiem

experiências de cada estudante nos diferentes compo-

cada estudante a encontrar a sua forma de se organizar,

nentes curriculares, sem abrir mão de uma visão arti-

de fazer suas anotações, de estudar e realizar as tarefas

culada da construção do conhecimento. Dessa forma,

de cada componente curricular, tendo por referência

a interdisciplinaridade e a articulação dos saberes

diferentes possiblidades que podem ser apresentadas e

precisa ser objeto de reflexão da equipe docente, sub-

debatidas em sala de aula. Com suporte e acompanha-

sidiando a construção de projetos compartilhados.

mento, cada estudante pode desenvolver a sua própria

Assim, o Ensino Fundamental 2 estrutura-se de forma

forma de ser e estar no Ensino Fundamental 2.

a estar a serviço da aprendizagem e da ampliação da

Cumpre considerar que o cuidado que se preconiza

capacidade crítica de cada estudante para que esse,

para com os estudantes do 6º ano não deve ser com-

enquanto sujeito e cidadão, se desenvolva e posicione-

preendido como uma prerrogativa apenas desse ano

se criticamente diante da vida, da sociedade e do seu

escolar. Durante os anos subsequentes – do 7º ano ao 9º

próprio contexto escolar com autoria e protagonismo.

ano – os estudantes apresentam outras especificidades

Da mesma forma que todas as passagens foram

e também precisam do olhar atento do professor para

cuidadas ao longo da Educação Infantil e do Ensino

que todas as experiências de aprendizagem sejam como

Fundamental, ao término do Ensino Fundamental

andaimes para o desenvolvimento dos estudantes. Da

2 também se faz necessário pensar na articulação

mesma forma que nas etapas anteriores, cada estudante

com o Ensino Médio, considerando que a visão de

do Ensino Fundamental 2 é único, com ritmos de apren-

futuro de cada adolescente e jovem se faz na auto-

dizagem, necessidades e potencialidades próprios que

ria de cada sujeito ao longo de sua trajetória de vida,

precisam ser considerados no planejamento e nas inter-

tendo a escola e a família como parceiros para o seu

venções educativas de cada docente, de forma a promo-

desenvolvimento.

ver o protagonismo e a autoria discente. Nesse sentido, a
avaliação tem papel decisivo na regulação das aprendizagens e na orientação do trabalho docente.
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Objetivos gerais de aprendizagem
do Ensino Fundamental 1

Os Objetivos Gerais de Aprendizagem
para o Ensino Fundamental 1
• UTILIZAR diferentes linguagens como possibilidades
para expressar suas descobertas, emoções, sentimentos
e opiniões, considerando as diversidades social, cultural,
étnica, religiosa etc.

INTRODUÇÃO
A indicação de objetivos gerais de aprendizagem tem
o propósito de integrar as metas específicas de cada
componente, ensejando a transversalidade do ensino,
bem como considerar a integralidade do sujeito em
seu processo de desenvolvimento.
Os objetivos gerais de aprendizagem corroboram
com a matriz de Competências Gerais apresentadas
neste currículo e, dessa forma, carregam princípios e
conceitos fundamentais aos processos de ensino e de
aprendizagem.
Os compromissos com o desenvolvimento ético,
com a educação humanista e com o trabalho colaborativo também podem ser identificados nos objetivos
gerais de cada etapa de ensino que prevê a progressão
destes princípios, à medida que as crianças e adolescentes avançam em seus processos de ensino. Tal progressão está associada aos níveis de desenvolvimento, grau de maturidade, capacidade de compreensão
acerca de discussões sociais e políticas, entre outros.
Diante disso, apresentamos os objetivos gerais de
aprendizagem para o Ensino Fundamental 1:

• MOBILIZAR diferentes conhecimentos e recursos para
a resolução de problemas cotidianos, exercitando a
criatividade, pensamento crítico e a argumentação para
propor soluções.
• CONHECER o próprio corpo e seus limites em relação à
manutenção da saúde física e emocional.
• PLANEJAR projetos pessoais que estejam implicados
com a promoção de uma localidade mais justa e
humana.
• PARTICIPAR, expressando suas ideias e opiniões,
bem como ouvindo a dos colegas, de situações que
envolvam a tomada de decisões coletivas.
• ENTENDER a organização mundial, no que concerne às
esferas política e social, para conhecer os conceitos de
direitos humanos e consciência socioambiental.
• RECONHECER os sentimentos e emoções dos colegas
para acolhê-los e aconselhá-los em situações cotidianas
e de resolução de conflitos.
• PARTICIPAR de atividades coletivas para construir
atitudes colaborativas que promovam
a cultura de paz.
• UTILIZAR as TIC para se expressar e como ferramentas
de interação e compartilhamento
de informações e conhecimentos.
• VIVENCIAR manifestações artísticas e culturais dos
diferentes grupos e etnias que constituem a sociedade
brasileira e mundial.

INTRODUTÓRIO 35

Book EF1_rev02_Final.indb 35

15/02/2019 12:06

Estrutura geral do
currículo do Colégio São Luís

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Pré 1

Pré 2

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

ENSINO FUNDAMENTAL
Anos Iniciais

Anos Finais

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Componentes Curriculares
Metas Específicas
dos Componentes para
a Educação Infantil

Pré 1
Eixos

Pré 2
Objetos do Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Metas Específicas
dos Componentes para
o Ensino Fundamental

Anos Iniciais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento

Anos Finais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento
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Componentes Curriculares

Objetos de Conhecimento

O Currículo do Colégio São Luís organiza-se em com-

Os objetos de conhecimento, aqui entendidos como

ponentes curriculares desde a Educação Infantil

conteúdos, conceitos e processos, são orientadores do

até o Ensino Médio e são eles: Língua Portuguesa,

Currículo, indicando os assuntos a serem abordados e

Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática,

explorados em sala de aula.

Ciências no Ensino Fundamental (e Física, Química
e Biologia, no Ensino Médio), Geografia, História e

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

Ensino Religioso. Na Educação Infantil e no Ensino

Para garantir o desenvolvimento das competências

Fundamental 1, o colégio optou por trabalhar com

específicas, cada componente curricular apresenta

Natureza e Sociedade, que contempla os componen-

um conjunto de objetivos de aprendizagem e desen-

tes curriculares de Ciências, Geografia e História.

volvimento. Esses objetivos visam contemplar o direi-

Cada componente apresenta as concepções que estão

to à Educação Integral e estão relacionados a diferen-

embasadas em reflexões contemporâneas sobre ensi-

tes objetos de conhecimento.

no e aprendizagem na Educação Básica.

Competências Gerais
As Competências Gerais evidenciam os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento que todos os estudantes do Colégio São Luís têm garantido ao longo da

Organização dos Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento

formação na Educação Básica.

No Currículo do Colégio São Luís, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento estão identifica-

Objetivos Gerais de Aprendizagem

dos por uma sigla

Os objetivos gerais de aprendizagem, além de evidenciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a
que todos os estudantes do Colégio São Luís têm direi-

E F X M X X

to, ao longo da formação na Educação Básica, explici-

em que:

tam como as sete Competências Gerais se expressam

EF: Ensino Fundamental;
X: Ano de Escolaridade;
MXX: componente curricular Matemática,

nas etapas e possibilitam a articulação horizontal
entre as etapas e também a articulação vertical, ou
seja, a progressão entre a Educação Infantil, Ensino

seguido da sequência numérica

Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2.

de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento desse componente.

Metas Específicas do Componente
As metas específicas evidenciam as competências

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo da

mento sinalizam o proposto para o ensino e apren-

etapa de escolarização.

dizagem em cada ano do Ensino Fundamental,
articulando uma rede de significados, visando a

Eixos

ampliação da compreensão e entendimento dos

Cada componente curricular do Colégio São Luís

estudantes. Importante salientar que há uma pro-

designa eixos estruturantes, que consideram a natu-

gressão em espiral do conhecimento e que a indi-

reza, função, particularidades e dimensões da área,

cação numérica representa apenas uma organiza-

com vistas a ampliar as possibilidades de ensino e

ção curricular para orientar o trabalho do professor.

aprendizagem do componente em cada ano e etapa de
escolarização da educação básica.
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PARTE 2

Componentes
curriculares do
Ensino Fundamental 1
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Língua
Portuguesa
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Língua Portuguesa no
Ensino Fundamental:
Reﬂexões e Proposições

N

esta seção, discutem-se os marcos conceituais teórico-práticos que fundamentam os movimentos metodológicos, reﬂexivos e propositivos para
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.

QUE LÍNGUA PORTUGUESA APRENDER E
ENSINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL?
O Ensino Fundamental constitui-se como uma etapa

O português são dois; o outro, mistério.
(Carlos Drummond de Andrade)1

de crucial importância na Educação Básica e, diante
disso, é preciso dizer que o componente curricular de
Língua Portuguesa também cumpre papel preponderante, especialmente quando os conhecimentos,
necessários à formação de sujeitos críticos, autônomos e autores, são trazidos à tona como verdadeiro

neste currículo, assumindo o princípio variacionista da

desafio no cenário da educação nacional. Mais espe-

língua, como constitutivo para a proposição dos obje-

cificamente, referimo-nos à necessidade de aprender

tivos de aprendizagem e desenvolvimento, podemos

e ensinar uma língua materna, ou variações dela, con-

ampliar, ousadamente, o texto poético de Drummond,

siderando uma questão intrigante: é possível ser poli-

estabelecendo que o “português são muitos”. Diante

glota em nossa própria língua?

dessa multiplicidade, resta-nos a seguinte pergunta:

O verso de Drummond, na epígrafe desta subse-

qual é o objetivo do componente de Língua Portuguesa,

ção, constata uma máxima linguística que, há muito,

considerando a etapa do Ensino Fundamental, do

tem sido defendida: toda língua varia. Sabendo disso,

Colégio São Luís? A resposta é dada a seguir:
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É importante que este tópico fique claro, e esteja na

de domínio da escrita e da leitura. É evidentemente

memória do leitor, quando estiver eventualmente

difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os

achando estranha alguma das teses seguintes. Talvez

alunos deveriam poder atingir. Mas, parece razoável

deva repetir que adoto sem qualquer dúvida o prin-

imaginar, como projeto, que a escola se proponha

cípio (quase evidente) de que o objetivo da escola é

como objetivo que os alunos, aos 15 anos de vida e 8

ensinar o português padrão, ou, talvez mais exata-

de escola, escrevam, sem traumas, diversos tipos de

mente, o de criar condições para que ele seja aprendi-

textos [...] e leiam produtivamente textos também

do. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e

variados (POSSENTI, 1997, p. 19-20).

pedagógico (POSSENTI, 1997, p. 17).

Pe n s a nd o

lo ng i t u d i n a l me n t e ,

o

E n s i no

A declaração taxativa de Possenti (1997) ajuda-

Fundamental, hoje de 9 anos, considera que o tra-

nos a situar o leitor em todas as demais discussões

balho da escola, no que diz respeito ao componen-

a que este documento se filia: o português padrão, ora

te curricular de Língua Portuguesa, ao ensinar por-

combatido, ora tacitamente aceito, tem passado por

tuguês padrão focado em leitura e escrita, não se

conflitos teórico-práticos. Muitos deles, oriundos de

fecha em um trabalho reducionista, mas, sobretu-

desconhecimentos sobre a ideia de norma, língua e

do, aditivo. Especialmente, porque não se pretende

de padronização.

apenas: respeitar, valorizar nem adequar varieda-

Quando se defende que o objetivo da escola é ensi-

des linguísticas, mas incorporá-las à sala de aula

nar o português padrão, há – nessa defesa – a aceitação,

(BARZOTTO, 2004), por meio de práticas reais de lin-

ainda que tácita, de que as línguas variam e que existem

guagem: ler, produzir e analisar textos que circulam

instâncias sociais em que seus usuários são impelidos

socialmente.

a utilizá-las deste ou daquele modo. Nesse sentido, em

Nessa direção, é razoável aceitar a obviedade dis-

se tratando dos estudantes do Ensino Fundamental

cutida por Possenti (1997) sobre o que devemos espe-

que chegam ao Colégio São Luís para aprender Língua

rar de estudantes que aprenderão Língua Portuguesa

Portuguesa, podemos dizer que – a depender de diver-

no Colégio São Luís ao longo de 9 anos de escolari-

sos fatores sociais, econômicos e culturais – cada um

dade. Esse tempo pode ser destinado à aquisição de

deles é recebido falando diversas “línguas portuguesas”.

conhecimentos diversos, mas – e principalmente – ao

O papel da escola, nesse processo, consiste em

uso profícuo que os estudantes poderão fazer dessa

reconhecer variedades linguísticas, sem perder de

língua multifacetada.

vista seu caráter de desbravadora de outros conhe-

Esta discussão também está situada na Base

cimentos que circundam a nossa convivência em

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), especial-

sociedade, isto é, apresentar língua padrão como um

mente quando se leva em consideração que há um

recorte dos diversos usos que fazemos de nossa lín-

movimento metodológico necessário à aprendiza-

gua, não garantindo a ela exclusivo prestígio hierar-

gem de língua que enreda essa abordagem, ou seja,

quizante em relação às demais, mas reconhecendo

consideram-se as práticas de linguagem que suplan-

que, ao conhecê-la, tem-se a possibilidade de circu-

tam uma ideia monológica de ensino de língua e per-

lar por diversas variedades da Língua Portuguesa de

mite-se que haja um trabalho que se dê a partir do

modo mais produtivo:

uso e da reflexão:

Em que consistiria o domínio do português padrão?

Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológi-

Do ponto de vista da escola, trata-se em especial

co de documentos curriculares anteriores, que estu-

(embora não só) da aquisição de determinado grau

dos de natureza teórica e metalinguística – sobre

1- DRUMMOND, Carlos de Andrade. Aula de Português.
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a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão2

seus ensaios sobre “problemas de linguística geral”

e outras variedades da língua – não devem nesse

estuda, sob diversas óticas, a linguagem. Entre esses

nível de ensino ser tomados como um fim em si

estudos, ele cita o trabalho de Karl von Frisch, um pro-

mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de

fessor de Zoologia da Universidade de Munich que

reflexão que permitam aos estudantes ampliarem

estudou os processos de comunicação das abelhas.

suas capacidades de uso da língua/linguagens (em

Em suas observações, o zoólogo descreveu diversos

leitura e em produção) em práticas situadas de lin-

momentos em que – para se comunicar – as abelhas

guagem (BRASIL, 2017, p. 69).

tenham utilizado códigos com vistas à “transmissões

3

de mensagens”.
Decorrem dessa prerrogativa presente no docu-

Benveniste (1976), em contrapartida ao zoólogo, na

mento federal, a manutenção e proposição de eixos

tentativa de elucidar as diferenças entre uma supos-

baseados em práticas sociais (leitura, escrita, escuta e

ta linguagem animal, faz considerações importantes

produção), em que o português padrão pode ser tomado

sobre o sistema de códigos utilizados pela abelha em

a partir de diversos constitutivos de uso da linguagem.

oposição à linguagem humana. Assim, ele chega a
algumas conclusões:

O QUE É LINGUAGEM?
Trata-se de uma pergunta que pode suscitar diversas discussões, a depender, por exemplo, do ponto de
partida ou da teoria a que se filia uma resposta. Ao
considerarmos o enfoque dado às linguagens oral e
escrita, pode-se responder à pergunta desta subseção
partindo de uma Ciência da Linguagem. Entre essas, a
Linguística, retornando às contribuições de Saussure
(1969), “pai” da Linguística Moderna.
Para esse estudioso, a linguagem – em concorrência com a língua – abrange muito mais aspectos,
uma vez que é “heteróclita4 e multifacetada” e “não
se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos
humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade”
(SAUSSURE, 1969, p. 17).
Em outras palavras, pode-se entender que a linguagem é – em tese – a parte social da língua. Se para
Saussure (1969), a língua é um sistema de signos lin-

a) a mensagem das abelhas consiste inteiramente
na dança, sem intervenção de um aparelho
“vocal”, enquanto não há linguagem se voz.
Daí surge outra diferença, que é de ordem física.
A comunicação das abelhas, não sendo vocal,
mas gestual, efetua-se necessariamente em condições
que permitem percepção visual sob a luz do dia;
não pode ocorrer obscuridade. A linguagem
humana não conhece essa limitação.
_________________________________________
b) a mensagem das abelhas não provoca
nenhuma resposta do ambiente, mas apenas
uma certa conduta, que não é uma resposta.
Isso significa que as abelhas não conhecem
o diálogo, que é a condição da linguagem humana.
_________________________________________
c) a abelha não constrói uma mensagem a partir
de outra mensagem [...] o caráter da linguagem
é o de propiciar um substituto da experiência
que seja adequado para ser transmitido.
_________________________________________
d) a mensagem das abelhas não se deixa
analisar, decompor os elementos menores.
(BENVENISTE, 1976, p. 60-66).

guísticos, é por meio da linguagem que tangenciamos
as facetas sociais, pois é “exterior ao indivíduo; não
pode ser modificada pelo falante e obedece as leis do

Resguardadas todas as devidas coerções que os

contrato social estabelecido pelos membros da comu-

estudos de ambos os linguistas supracitados possam

nidade” (PETTER, 2008, p. 14).

trazer para este documento curricular, principalmen-

Dando início aos estudos enunciativos na

te em função do tempo e do espaço em que eles dis-

Linguística, o linguista Émile Benveniste (1976), em

cutiram tais aspectos teóricos, entende-se que, por
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inaugurarem um campo importante de discussão,

“existe uma linguagem verbal, linguagem de sons

Saussure (1969) e Benveniste (1976) ajudam a olhar

que veiculam conceitos e que se articulam no apare-

para o objeto em discussão e, a partir deles, pode-se

lho fonador, sons estes que, no Ocidente, receberam

depreender que linguagem é:

uma tradução visual alfabética (linguagem escrita),
mas existe simultaneamente uma enorme varieda-

•
•
•

o resultado linguístico (verbal) das
interações sociais;
uma porção maior que a língua
(sistema de signos linguísticos);
operada por sujeitos responsivos, ou seja,
que oferecem réplicas linguísticas a outros
sujeitos por meio de “mensagens”;

de de outras linguagens que também se constituem
em sistemas sociais e históricos de representação do
mundo” (SANTAELLA, 1990, p. 13).

Assim, diante das contribuições advindas dessa
outra Ciência da Linguagem, isto é, da Semiótica,
ampliam-se os sentidos construídos para linguagem,
a qual também pode ser:

•

permite a reconstrução de “mensagens”,
a partir da atuação de sujeitos.

•

•

passível de análise e, portanto,
de múltiplas ressignificações.

o resultado de uso de outros signos e de
seus objetos (ícones, índices, símbolos).

•

um sistema de produção de sentidos
advindos dos objetos, dos sujeitos e das
interações sociais.

No entanto, a Linguística, como dito anteriormente, não é a única Ciência da Linguagem. Como se pode

Dessa forma, embora a preocupação precípua do

observar, uma preocupação latente de Benveniste

componente curricular deste documento seja a Língua

(1976) era situar a linguagem humana como algo dire-

Portuguesa e suas principais modalidades de uso, sabe-

tamente ligado ao aspecto linguístico (vocalidade).

se que – na atualidade – não lidamos com textos estri-

Contudo, “cumpre alertar para uma distinção neces-

tamente orais ou escritos. Há, entre essas modalidades,

sária: o século XX viu nascer e está testemunhando

um hibridismo latente que inclui outros modos de pro-

o crescimento de duas Ciências da Linguagem. Uma

dução de sentidos nos textos, tais como: o som, a cor, o

delas é a Linguística, ciência da linguagem verbal. A

movimento, as imagens, as ilustrações etc. Observando

outra é a Semiótica, ciência de toda e qualquer lingua-

o quadro a seguir, nota-se que – quando colocadas em

gem” (SANTAELLA, 1990, p. 12).

uso – as modalidades escrita e oral da língua tornam-

Nesse sentido, é possível ampliar o que entendemos por linguagem (verbal e/ou linguística) e outras

se híbridas e, ao mesmo tempo, estão diretamente ligadas a outros aspectos da linguagem não-verbal, pois:

linguagens que se constituem em signos (linguísticos
ou não) e que, por assim dizer, também constroem sen-

Toda a atividade discursiva e todas as práticas lin-

tidos e possuem uma relação intrínseca com sujeitos

guísticas se dão em textos orais ou escritos com a

que interagem (entre si e com objetos) na sociedade:

presença de semiologias de outras áreas, como a

2. Grifo nosso.
3. Ensino Fundamental.
4. Que se desvia de costumes, normas ou regras instituídos. Que se afasta das regras gramaticais; irregular. Que mistura estilos ou gêneros diferentes; eclético.
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gestualidade e o olhar, na fala, ou elementos pictóricos

MULTIMODALIDADE: UM PRINCÍPIO

e gráficos, na escrita. Assim, as produções discursivas

CONSTITUTIVO DA LINGUAGEM

são eventos complexos constituídos de várias ordens
simbólicas que podem ir além do recurso estritamente

Como se pôde observar na seção anterior, Linguística

linguístico. Mas toda nossa atividade discursiva situa-

e Semiótica são, como se sabe, duas Ciências da

-se, grosso modo, no contexto da fala ou da escrita.

Linguagem distintas que – embora tenham o mesmo

Basta observar nossa vida diária desde que acordamos

objeto de estudo/pesquisa (a linguagem) – focaliza-

até o final do dia para constatar que falamos com nos-

ram aspectos diversos. Enquanto uma refinou seu

sos familiares, amigos ou desconhecidos, contamos

olhar sobre a linguagem estritamente verbal, concen-

histórias, piadas, telefonamos, comentamos notícias,

trando esforços nos estudos dos signos linguísticos, a

fofocamos, cantamos e, eventualmente, organizamos

outra ampliou as possibilidades para a análise de sig-

listas de compras, escrevemos bilhetes e cartas, faze-

nos decorrentes de outros usos sociais.

mos anotações, redigimos atas de reuniões de condo-

Dessa maneira, a cisão teórica também resva-

mínio, preenchemos formulários e assim por diante.

lou nos espaços que uma ou outra ciência conseguiu

Portanto, mesmo vivendo numa sociedade em que a

ocupar nos cursos de formação inicial de professo-

escrita entrou de forma bastante generalizada, conti-

res. Com o avanço da Linguística, os aspectos da lin-

nuamos falando mais do que escrevendo (DIONISIO e

guagem verbal passaram a ganhar mais enfoque nas

MARCUSCHI, 2007, p. 13-14).

salas de aula Brasil afora, ao passo que – ao largo
dessa onda crescente dos estudos dos signos linguís-

Dessa maneira, é coerente com os textos que circulam socialmente, aos quais os estudantes desde a

ticos – a Semiótica manteve-se, quase sempre, distante desses espaços formativos.

Educação Infantil têm acesso, partir do pressuposto

O resultado dessa divisão é que, ao ensinar e

de que todos os textos – por um princípio de lingua-

aprender língua, ocupa-se mais tempo com os aspec-

gem – são multimodais, isto é, valem-se de diferentes

tos destinados a compreender, analisar e produzir lín-

modos de uso da linguagem (multimodalidade) para

gua. No entanto, com o advento do texto (oral ou escri-

produzir sentidos.

to) prefigurando uma unidade de sentido e ponto de
partida para o ensino, notou-se, ainda que sutilmente,
que os textos trazidos da vida (enunciados comple-

LINGUAGEM

xos) não eram exclusivistas, isto é, não se constituíam
apenas de uma modalidade (escrita ou oral).
Não demorou muito para que a oposição entre

Verbal
Oral e escrita

Não-verbal
Fotográfica
Cinematográfica
Dos quadrinhos
Teatral
Musical
Das pinturas
Entre outras

escrito e oral passasse a se tornar algo pouco producente. Em outras palavras, a ideia de que haja um
hibridismo latente entre ambas as modalidades de
uso da língua é ponto pacífico e não suscita mais,
como outrora, demasiadas discussões. Hoje, embora
os textos sejam híbridos, é possível identificar a prevalência de um desses modos (oral ou escrito) em um
ou outro texto que produzimos, lemos ou escutamos.

Nesse sentido, este documento considera a lin-

Com o aparecimento das tecnologias digitais e,

guagem verbal e, ampliando as fronteiras, as que são

mais recentemente, da internet, essa discussão pas-

consideradas como não-verbais. Assim sendo, este é

sou a ganhar mais força, pois – ao tomar um texto

um componente pelo qual circularão conhecimentos

para ser lido em sala de aula, por exemplo – a oposição

de todas as linguagens, incluindo a escrita e a oral.

quase binária e a aceitação tácita de uma prevalência
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não dão mais conta de explorar os aspectos que cor-

de olhares cristalizados por uma divisão nada produ-

roboram para construir sentidos no texto: um negrito,

cente, reclamando, de algum modo, contribuições da

um itálico, uma ilustração, uma foto, uma imagem, um

Linguística e da Semiótica – concomitantemente –

infográfico, uma entonação, um gesto... todos esses

para a compreensão dos recursos verbais e não-ver-

recursos, disponíveis nas linguagens não-verbais,

bais empregados:

trouxeram mais complexidade para os textos supostamente híbridos. Observe o diálogo entre Umberto Eco

Há algum tempo, tem havido, na cultura ocidental,

e Jean-Claude Carrière:

uma clara preferência pela monomodalidade. Os
gêneros mais valiosos da escrita (romances literários, tratados acadêmicos, documentos e relatórios

• Umberto Eco: Num certo momento, os homens
inventaram a escrita. Podemos considerar a
escrita como prolongamento da mão e, nesse
sentido, ela é quase biológica. Ela é a tecnologia
da comunicação imediatamente ligada ao corpo.
Quando você inventa uma coisa dessas, não pode
mais dar para trás. Repito, é como ter inventado
a roda. Nossas rodas de hoje não são mais iguais
às da pré-história. Ao passo que nossas invenções
modernas, cinemas, rádio, internet não são mais
biológicas.
• Jean-Claude Carrière: Você tem razão em
apontar isso: nunca tivemos tanta necessidade de
ler e escrever quanto em nossos dias. Não podemos
utilizar um computador se não soubermos escrever
e ler. E, inclusive, de uma maneira mais complexa
do que antigamente, pois integramos novos signos,
novas chaves. Nosso alfabeto expandiu-se. É cada
vez mais difícil aprender a ler 5.

oficiais, etc.) não tinham ilustração, e tinham graficamente uniformes e densas páginas impressas. As
pinturas, quase todas, usavam o mesmo suporte (tela)
e o mesmo meio (óleos), qualquer que fosse o seu estilo ou assunto. Em apresentações de concerto todos os
músicos vestidos de forma idêntica e só ao condutor
e aos solistas foi permitido um mínimo de expressão corporal. As disciplinas especializadas teóricas
e críticas que se desenvolveram para falar dessas
artes tornaram-se igualmente monomodais: uma linguagem para falar de língua/linguagem (linguística),
outra para falar de arte (história da arte), outra para
falar de música (musicologia), e assim por diante.
Cada um com seus próprios métodos, suas próprias
suposições, seu próprio vocabulário técnico, suas próprias forças e seus próprios pontos cegos.
[...]

A ideia de que o alfabeto expandiu-se revela que os
signos linguísticos não estão dissociados dos demais

Em vez disso, propomos uma visão da multimodali-

signos quando se materializam em textos ou enun-

dade em que os princípios semióticos comuns ope-

ciados (unidades de sentido). Em face disso, torna-se

ram em e entre diferentes modos, e na qual é, portan-

– cada vez mais difícil – manter essa cisão de modo

to, perfeitamente possível que a música codifique a

tranquilo. Os textos com que lidamos na sociedade

ação ou imagens para codificar a emoção (KRESS &

convocam o leitor (e o produtor) para o deslocamento

VAN LEEUWEN 2001, p. 12).6

5. ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não contem o fim do livro. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 19.
6. For some time now, there has been, in Western culture, a distinct preference for monomodality. The most highly valued genres of writing (literary novels,
academic treatises, official documents and reports, etc.) came entirely without illustration, and had graphically uniform, dense pages of print. Paintings nearly
all used the same support (canvas) and the same medium (oils), whatever their style or subject. In concert performances all musicians dressed identically
and only conductor and soloists were allowed a modicum of bodily expression. The specialises theoretical and critical disciplines which developed to speak
of these arts became equally monomodal: one language to speak about language (linguistics), another to speak about art (art history), yet another to speak
about music (musicology), and so on, each with its own methods, its own assumptions, its own technical vocabulary, its own strengths and its own blind spots.
[...]
Instead we move toward a view of multimodality in which commom semiotic principles operate in and across different modes, and in which it is therefore quite
possible for music to encode action, or images to encode emotion (VERSÃO NOSSA).
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Motivados por essa insuficiência apresentada

No Brasil, essa discussão teórica chega muito

pela cisão atemporal existente entre a Linguística

recentemente e, reconhecendo a necessidade de pôr

e a Semiótica, alguns estudiosos passaram a dis-

fim a essa divisão histórica, a Base Nacional Comum

cutir e analisar os textos (orais ou escritos) a partir

Curricular (BRASIL, 2017) opta por destacar os aspec-

de um princípio constitutivo da linguagem, isto é, a

tos multimodais da linguagem, nomeando-o como

multimodalidade. O nome, autoexplicativo, conse-

multissemióticos. Embora tenham filiações teóricas

gue imprimir uma ideia de multiplicidade (multi) de

diferentes, ambos os conceitos corroboram dos mes-

modos (modalidade) que constituem a linguagem,

mos princípios:

compreendendo que concorrem, para a apreensão
de sentidos, os seguintes modos de uso da língua e
da linguagem: oral, escrito, som, cor, gestos, imagens,

Multimodalidade > m
 últiplos modos de uso

ilustrações, fotos etc. Nesse sentido, o diagrama,
apresentado anteriormente, amplia-se para situar o
uso como um recurso importante para a constituição

das linguagens

Multissemiose >

m
 últiplos modos de uso
dos recursos semióticos

da linguagem:
Na discussão empreendida pela Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2017), no que diz respei-

LINGUAGEM

to ao Ensino Fundamental, o documento situa a linguagem como um pressuposto para a interação entre
sujeitos, por meio das práticas:

Verbal
Oral e escrita

Modos de uso
da Lingua

Não-verbal
Fotográfica
Cinematográfica
Dos quadrinhos
Teatral
Musical
Das pinturas
Entre outras

Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos,
sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados em
favor do desenvolvimento das capacidades de leitura,
produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez,
devem estar a serviço da ampliação das possibilidades
de participação em práticas de diferentes esferas/campos de atividades humanas (BRASIL, 2017, p. 65).

Multimodalidade

Modos de uso
Cor, som,
movimento,
gestos,
imagem,
ilustraçãoo,
fotos etc.

Os recursos de compreensão não estão apenas na
língua, mas – sobretudo – nas linguagens. Pensando
nisso, valendo-se de uma ideia de unicidade para este
documento curricular, desde a Educação Infantil, os
estudantes do Colégio São Luís começam a se atentar aos recursos multimodais, enquanto aprendem
a Língua Portuguesa. A atenção a tais recursos resguarda especial atenção ao fato de que textos escritos,
orais e/ou multimodais precisam ser tomados como
objetos de ensino considerando-se a complexidade
que, geralmente, está ligada a eles, quando são lidos,
analisados ou produzidos.
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OS MULTILETRAMENTOS E AS PRÁTICAS DE

Assim, uma concepção de língua/linguagem, que

LINGUAGEM

prevê essas condições, está alicerçada no pressupos-

Ensinar e aprender línguas em um contexto plural é

prefixo “multi”. Em confluência com essa visão, neste

uma realidade que sempre tangenciou os espaços for-

documento curricular, entendemos que interagir é, em

mais destinados a essa finalidade. No entanto, com

suma, aprender língua e linguagem. Dessa maneira, a

as discussões contemporâneas, começamos a nos

multiplicidade de ações na escola deve ser considera-

preocupar, do ponto de vista teórico e – mais tarde –

da como uma prática central e necessária nas aulas

prático, acerca da multiplicidade de processos, pro-

de Língua Portuguesa e não apenas como acessória.

cedimentos, questões e propósitos que envolvem

Ela constitui presença relevante e pode ser pensada

aprender uma língua em um mundo complexo e glo-

para além da transversalidade:

to da interação, do contato com o outro, da troca e do

balizado. Nesse sentido, o prefixo “multi” se relaciona
diretamente com as atividades que envolvem a esco-

Os multiletramentos levam em conta a multimodali-

la, entendida aqui como locus privilegiado de nossa

dade (linguística, visual, gestual, espacial e de áudio)

sociedade para múltiplas aprendizagens. Em outras

e a multiplicidade de significações e contextos/cul-

palavras entendemos que os aspectos que remetem

turas. Podemos afirmar, com Cope e Kalantzis (2006),

à pluralidade sempre estiveram presentes, mas não

que todo texto é multimodal, não podendo existir em

receberam a devida atenção.

uma única modalidade, mas tendo sempre uma delas

Nessa direção, consideramos importante destacar

com predominante (ROJO, 2012, p. 7).

a multimodalidade, os multiletramentos e a multiculturalidade como aspectos constitutivos da língua e,

Por isso, neste currículo, o prefixo “multi” é con-

por consequência, da leitura que realizamos dela e do

substanciado às ideias de língua, cultura e tecnologias

mundo em que estamos inseridos.

digitais. Decorre dessa premissa, a proposição de lei-

Ora, sobre esse ponto, retomamos uma premissa
importante: a língua e as linguagens são essências de

tura, análise e produção como práticas de linguagem
situadas no Século XXI.

nossa humanidade. Como tais, precisamos levar em
consideração que a univocidade é um aspecto a ser
transposto, superado:
Por que abordar a diversidade cultural e a diversidade de linguagens na escola? Há lugar na escola para o
plurilinguismo, para a multissemiose e para uma abordagem pluralista das culturas? Por que propor uma
Pedagogia dos Multiletramentos? (ROJO, 2012, p. 7).
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A Organização Pedagógica
da Língua Portuguesa
no Ensino Fundamental

N

esta seção, são apresentadas discussões que, a despeito do que já foi discutido neste documento, suportam teórica e metodologicamente a proposição dos eixos e, sobretudo, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para tanto, esclarece-se, primeiramente, a concepção de linguagem que
subjaz os movimentos de ensinar e aprender neste currículo. Em segundo lugar,
expõe-se por que se optou pela organização em eixos e, ﬁnalmente, apresentam-se
os conteúdos de Língua Portuguesa que dão origem aos objetos do conhecimento.
FUNDAMENTOS DE UMA PRÁTICA: DA

preciso aprender exclusivamente sobre normas e

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM

regras, as quais, por sua vez, promoveriam um uso da

Ao longo do tempo, no que tange ao ensino e à apren-

pensamento” (GERALDI, 2012, p. 28). Assim sendo, sub-

dizagem de línguas no Brasil, é possível situar algu-

jacente a essa proposta, circulam ações docentes que

mas concepções que marcaram substancialmente a

confundem o ato de pensar (inerente ao sujeito, ao ser

proposição de encaminhamentos e subsídios teóri-

social) com o ato de falar ou escrever. Muito embora

co-práticos para as aulas de língua/linguagem. Nesse

falar e escrever sejam atividades de linguagem que

sentido, identificam-se três grandes vertentes de con-

envolvam o pensamento, aprender sobre regras e nor-

cepção de linguagem que caracterizaram metodolo-

mas de uma única variedade linguística não é sinôni-

gias para o ensino-aprendizagem de língua materna e

mo exclusivo do ato de pensar.

de língua estrangeira em nosso país.

língua e da linguagem como “uma boa expressão do

Nessa primeira concepção de linguagem, encon-

A primeira, muito mais forte e bem mais presente

tramos resquícios de ensino de língua que prioriza

no ensino de língua materna, diz respeito a uma ideia

tão somente a modalidade escrita e, por assim dizer,

de que para se falar (ou escrever) bem uma língua, é

a norma-padrão (gramática tradicional) como única
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aceita para todas as práticas sociais. Em face de seu
caráter excludente e monológico, refuta-se a primeira
concepção de linguagem como orientadora de práticas neste documento.
A segunda concepção está ligada à ideia de que,
opondo-se ao ensino exclusivista de uma norma, precisamos nos comunicar bem, ou seja, é necessário que
os sujeitos que interagem com a língua comuniquemse por meio de uma troca de papéis (emissor/recep-

Na vida, usamos a língua e a linguagem para: ler, escrever, falar, escutar
e analisar textos, sejam eles escritos,
orais ou multimodais. Todas essas
ações constituem-se como atividade
de linguagem ou, como preferimos
adotar, práticas de linguagem.

tor) que não acontece simultaneamente. Nessa visão,
enquanto um fala/escreve o outro escuta/lê.
Decorrem, dessa perspectiva, jargões como “o
importante é que houve compreensão da mensagem”.

interação só pode ocorrer dentro de uma prática social
e situada de uso da linguagem.

Na verdade, sofrendo grandes influências de uma

Na vida, usamos a língua e a linguagem para: ler,

Teoria da Comunicação, proposta por Jakobson (2005),

escrever, falar, escutar e analisar textos, sejam eles

a Linguística, como um advento relativamente novo

escritos, orais ou multimodais. Todas essas ações

e Ciência da Linguagem, trouxe para a sala de aula

constituem-se como atividade de linguagem ou,

a ideia de que precisamos nos comunicar a partir de

como preferimos adotar, práticas de linguagem. Dessa

alguns pressupostos que fundam uma pretensa comu-

forma, é o texto que funda uma prática, fora dele (letra,

nicação: emissor/receptor, código, mensagem, canal,

sílaba, palavras, frases, orações etc.), temos apenas

referente etc.

recortes de uma língua e não uma unidade de sentido

Essa vertente, muito explorada no ensino-apren-

importante para tematização em sala de aula.

dizagem de língua materna e estrangeira, ainda vigo-

Essa concepção de língua e de linguagem tem sido

ra em muitas instituições de ensino Brasil afora. Sua

adotada em muitos documentos oficiais brasileiros.

limitação, no entanto, reside no fato de que a teoria

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), desde

que suportou a abordagem (ou concepção) comuni-

1998, filiam-se a uma concepção enunciativo-discursi-

cativa não dá conta de entender que os pressupostos

va para a proposição de ensino de Língua Inglesa e de

supracitados prescindem de reais situações de uso de

Língua Portuguesa. O movimento teórico-prático que

uma língua, pois, quando trazidos para a vida, revelam

suporta tal concepção tem centralidade nos estudos

incompletudes inúmeras, por exemplo: falar e escutar

discursivos, os quais preveem para o ensino de lín-

são atividades simultâneas nas interações de lingua-

guas, os seguintes pontos de convergência: condições

gem, assim como ler e escrever.

de produção de um texto, interação entre sujeitos e

Para este documento curricular e, considerando
os tempos em que vivemos, refuta-se, de igual modo,

objetos, negociação de sentidos, dialogia entre textos
e reflexão e análise.

esta segunda concepção de linguagem, uma vez que

Retomando a filiação desse documento de 1998, a

não comunicamos alternadamente. A concomitância

Base Nacional Comum Curricular (2017) opta por man-

é parte integrante dos usos que fazemos da língua.

ter a mesma proposta conceptiva, que prevê os usos

Diante dessa constatação, desde 1984, com os

da linguagem situados em práticas sociais. Dessa

estudos propostos por Geraldi (2012), os currículos e

maneira, este documento curricular filia-se à concep-

documentos oficiais do país têm adotado a terceira

ção de linguagem que visa à interação:

concepção que exploraremos aqui, ou seja, a interação. Tomar a língua e a linguagem nessa concepção,

A linguagem é uma forma de interação: mais do que

é reconhecer que sujeitos, na sociedade, fazem uso

possibilitar uma transmissão de informações de um

da língua para interagir uns com os outros e que tal

emissor a um receptor, a linguagem é vista como um
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lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito

Pragmática

que fala, pratica ações que não conseguiria levar a
cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre
o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que
não preexistiam à fala (GERALDI, 2012, p. 41).

A interação é um pressuposto perseguido, há
algum tempo, por muitos campos do conhecimento
dentro da Linguística. Benveniste (1976), ao discutir e
propor uma teoria da enunciação, abriu espaço para
que os sujeitos sejam vistos como aqueles que inte-

Linguística do
texto

Na Europa continental, uma abordagem
específica, chamada linguística textual,
ganhou ênfase nas últimas décadas;
ela se dá um destaque especial à
textualidade (coesão, coerência,
intencionalidade, aceitabilidade,
situacionalidade, intertextualidade,
informatividade), isto é, às características
que definem diferentes tipos de textos
(TRASK, 2006, p. 292). [...] Na Linguística
do texto, é comum a referência aos
estudos sobre os pronomes e os verbos,
de Benveniste (TEIXEIRA e FLORES, 2011,
p. 411).

Semântica
Argumentativa

Referência sobre pronomes e verbos, com
enfoque em operadores, articuladores,
pressuposição, entre outros, de Oswald
Ducrot (TEIXEIRA e FLORES, 2011, p. 411).

Análise da
conversação

[...] concentra-se na maneira como ela
é organizada nas trocas cotidianas. A
questão central é a ordem co-elaborada
pelos participantes em um esforço para
a realização das ações. Ela leva, por
um lado, a descrever os arranjos locais,
quer se trate dos procedimentos de
organização, tais como as alternâncias
de turnos de fala, ou dos procedimentos
de sequencialização [...] (CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2008, p. 41).

Análise do
discurso

À análise do discurso podem-se atribuir
definições as mais variadas: muito
amplas, quando ela é considerada como
um equivalente de “estudo do discurso”,
ou restritivas quando, distinguindo
diversas disciplinas que tomam o
discurso como objeto, reserva-se essa
etiqueta para uma delas (CHARAUDEAU
e MAINGUENEAU, 2008, p. 43).

ragem entre si com a língua e por meio dela. Nesse
sentido, vimos surgir, ao longo de mais de 100 anos de
existência e “virada epistemológica” dessa Ciência da
Linguagem, diversas áreas de estudos e pesquisas que
fundaram uma Linguística da Enunciação.
Muito embora partam dos estudos sobre interação
de Benveniste (1976), tais áreas construíram uma epistemologia singular que nos permitem diferenciá-las
dos estudos enunciativos stricto sensu e situá-las em
ramificações que endereçam as contribuições de seu
precursor por meio da interação, ampliando os objetos

O ramo da linguística que estuda
como os enunciados comunicam
significados num contexto [...] há um
tipo de significado, que não é intrínseco
à expressão linguística que o veicula
(semântica), e resulta da interação entre
a expressão linguística e o contexto
em que é usada. Ao estudo desse tido
de sentido, damos um novo nome:
pragmática (TRASK, 2006, p. 232-233).

estudados, são elas:
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Essas áreas da Linguística convergem para o pres-

No Brasil, a Análise (ou Teoria) Dialógica do

suposto da interação e permitem que sejam agrupa-

Discurso e a Análise do Discurso de linha (ou orienta-

das em um “leque” maior, ou seja, em uma Linguística

ção) francesa influenciaram, sobremaneira, o ensino e

da Enunciação. A Base Nacional Comum Curricular

aprendizagem de línguas. A despeito dessa influência,

(2017) assume a seguinte perspectiva para encami-

algumas vertentes sobrepujaram outras, ganhando

nhamento teórico-metodológico:

mais força e notoriedade na Educação, especialmente,
porque algumas delas passaram a considerar teóricos

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursi-

conhecidos do campo educacional, como Vigotski. A

va de linguagem, já assumida em outros documentos,

Base Nacional Comum Curricular (2017) demonstra

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

possuir fortes influências da abordagem conhecida

para os quais a linguagem é “uma forma de ação inte-

como “interacionismo sociodiscursivo da linguagem”,

rindividual orientada para uma finalidade específica;

proposta por um grupo de professores de Psicologia

um processo de interlocução que se realiza nas práti-

e de Linguística da Universidade de Genebra,

cas sociais existentes numa sociedade, nos distintos

Schneuwly e Dolz (2004):

momentos de sua história” (BRASIL, 2017, p. 65).

No sintagma “enunciativo-discursiva”, há a presença – concomitante – de contribuições advindas

Poucas
contribuições
de outras AD.

da Linguística da Enunciação e, sobretudo, destaca a
presença de conhecimentos produzidos no âmbito da
Análise Discurso. Parte-se, portanto, de uma concepção de língua mediada pela interação entre sujeitos
e objetos, analisada/produzida sob o viés discursivo. Isso, no entanto, não tornam obsoletas as demais
áreas que constituem uma Linguística da Enunciação,
todas elas são complementares. No que diz respeito

ANÁLISE DO DISCURSO
E ENSINO DE LÍNGUA
Vigotski e Bakhtin
Interacionismo
sóciodiscursivo
(Bronckart, Dolz
e Schneuwly)

Dialógica
(stricto sensu
Bakhtin)

à parte “discursiva” do sintagma, é possível identificar, no Brasil, a presença de três grandes vertentes
que influenciaram (e ainda influenciam) o ensino e a
aprendizagem de língua e de linguagem:
Teoria (ou Análise)
Dialógica do Discurso
(stricto sensu Baktin)

ANÁLISE
DO DISCURSO

Análise crítica
do Discurso
(Fairclough,
Van Dijk)

Análise do Discurso
de linha (ou
orientação) francesa
(Foucault, Pêcheux
e Maingueneau)
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Assim sendo, são os conhecimentos produzidos
e pesquisados por todas essas áreas que comporão os
objetos do conhecimento (conteúdos) de língua e de
linguagem. Além disso, reconhecendo a onipresença do interacionismo sociodiscursivo no documento federal, entende-se que os três grandes blocos de

CAPACIDADES
(EM OUTRAS TEORIAS
– HABILIDADES)
DE LINGUAGEM

conhecimentos, apresentados a seguir, precisam ser
levados em consideração:

Práticas de
linguagem

Práticas de Linguagem
[...] o conceito visa, é claro,
às dimensões particulares do
funcionamento da linguagem
em relação às práticas sociais
em geral, tendo a linguagem
uma função de mediação em
relação a essas últimas (DOLZ e
SCHNEUWLY,
2004, p. 62).

Atividades de Linguagem

Atividades de
Linguagem

[...] seguindo Leontiev
(1983), a atividade pode ser
considerada uma estrutura
do comportamento, orientada
por um motivo contido nas
condições sociais que a fazem
nascer [...] uma ação de
linguagem consiste em produzir,
compreender, interpretar e/
ou memorizar um conjunto
organizado de enunciados
orais ou escritos (um texto,
no sentido geral que nós
damos a esse termo como
unidade linguística) (DOLZ e
SCHNEUWLY, 2004, p. 63).

Gêneros de
Linguagem
Gêneros de Linguagem

OS EIXOS E AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Diante de toda essa constatação teórica, três blocos

[...] Nós partimos da hipótese
de que é através dos gêneros
que as práticas de linguagem
materializam-se nas atividades
nos aprendizes [...] Os gêneros
constituem um ponto de
comparação que situa as
práticas de linguagem (DOLZ e
SCHNEUWLY, 2004, p. 63-64).

organizarão as capacidades (objetivos de aprendizagem e desenvolvimento) neste documento curricular.
São eles:
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Nessa direção, os eixos a seguir estão suporta-

PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS

dos pelos movimentos curriculares federais que, há
20 anos, têm orientado o ensino de línguas no Brasil.

Durante o período de escolarização, é comum que a

Nossa estratégia é integrar a área de Linguagens, da

leitura de textos ganhe notoriedade para um trabalho

Educação Infantil ao Ensino Fundamental, consideran-

que envolva, tão somente, capacidades de compreen-

do que o componente Língua Portuguesa (na condição

são. Na vida, entretanto, esse não é o único uso que

de língua materna), possui um ponto de convergência

fazemos da prática de leitura. Por meio dela, podem-

fulcral: o uso social da língua como pressuposto para

se tematizar o ensino e a aprendizagem de situações

o ensino e a aprendizagem. Traduzimos, assim, esses

que envolvam: a fruição do texto (leitura literária, por

usos por meio de práticas, que serão tomados como

exemplo), a compreensão do texto (busca de informa-

eixos organizadores dos objetos do conhecimento e dos

ções) e o estudo do texto (posicionar-se em relação ao

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que pro-

texto). A leitura também envolve a prática de escuta,

poremos aos estudantes do Colégio São Luís.

ou seja, mantém proximidade com a oralidade, mas
– neste caso – mediada pela onipresença do suporte
escrito da língua. Enquanto leem (ainda sem saber ler
convencionalmente), estudantes – desde a Educação

PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E

Infantil – são imersos no mundo da escrita por meio

PRODUÇÃO)

desta prática da linguagem, que sugere, inclusive, a
escuta como parte complementar e indispensável.

Com o advento de uma língua escrita e, por consequência, de uma cultura do escrito, a qual tem sido
muito valorizada nas sociedades e comunidades grafocêntricas, é preciso considerar a necessidade de se

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

pensar um ensino de línguas que inclua, em igualda-

ESCRITOS/MULTIMODAIS

de de posição, a modalidade de uso oral. Nesse sentido, as práticas que envolvem a oralidade, quando

Tradicionalmente ancorada na ideia de redação, a

transpostas para a sala de aula, precisam conside-

escola – na medida em que propõe uma escrita sem

rar os usos sociais que fazemos da língua oral numa

endereçamento social – restringe o poder da língua

perspectiva de integração e não de hierarquização ou

escrita quando encerra essa prática como uma ativi-

de oposição à língua escrita. Dessa forma, entende-

dade mecânica de entrega ao professor. Nesse sentido,

mos que: “a oralidade seria uma prática social inte-

a opção por produção de textos escritos/multimodais

rativa para fins comunicativos que se apresenta sob

tem a ver com a concepção de língua que os docu-

variadas formas ou gêneros textuais fundados na

mentos curriculares oficiais adotam desde 1998. Em

realidade sonora; ela vai desde uma realização mais

outras palavras, produzir um texto, nos dias atuais,

informal à mais formal nos mais variados contex-

está para além da modalidade escrita da língua e,

tos de uso” (MARCUSCHI, 2010, p. 25). Nas práticas de

sobretudo, envolve práticas sociais que não acabam

oralidade, portanto, estão envolvidas a produção e a

na escola. Os textos, quando tomados para a leitura

escuta de textos orais (em língua materna e em lín-

ou produção, precisam cumprir uma função social. A

gua estrangeira), refutando-se, assim, a ideia subja-

Base Nacional Comum Curricular, atenta às deman-

cente de que oralidade é sinônimo de trabalho exclu-

das sociais da atualidade, acrescenta que as múltiplas

sivo com aspectos fonológicos da língua. A proposta é

semioses também devem estar presentes no ensino

de compreensão do texto oral na sua dimensão social,

de língua, uma vez que – na construção de sentidos –

especialmente aqueles que se dão em situações públi-

muitos modos de uso da linguagem são utilizados por

cas de uso dessa modalidade da língua.

quem escreve/produz um texto.
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PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/

Pragmáticos

MULTIMODAL
Desde 1984, o termo “Análise Linguística”, cunhado
por Geraldi (2012), esteve presente nos PCN e foi, mais
uma vez, retomado na BNCC, mas, agora, acrescido
do conceito de “multissemiose” (multimodal). O fato é
que essa prática, que também é identificável na sociedade, está ligada às atividades em que analisamos
– de modo mais sistemático – os usos que fazemos
da língua (seja durante a produção de um texto, após

Discursivos

ou – inclusive – enquanto lemos o texto produzido
por outrem). Nesse sentido, analisar a língua, não é só
olhar para a língua-padrão, mas arvorar análises para
outros elementos que corroboram na construção de
sentidos dentro de um texto (a cor, a imagem, o infográfico etc.).

OBJETOS DO CONHECIMENTO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: O SUPORTE TEÓRICO-PRÁTICO

•
•
•
•
•
•

Coesão
Coerência
Modalização
Articuladores textuais
Progressão temática
Marcadores conversacionais

Gramaticais

•
•
•
•
•

Fonologia
Morfologia
Sintaxe
Semântica
Ortografia

Notacionais

• Relativos à aquisição/
apropriação da base alfabética
do sistema de escrita.

Semióticos

• Outros sistemas de signos,
para além do linguístico:
imagens, ilustrações, cores,
sons, movimentos, gestualidade,
expressões faciais etc.

siva, este documento curricular não poderia prese de linguagem que estivessem, de alguma forma,
ligados aos objetos de estudo/conhecimento que
circulam nas áreas que compõem a Linguística da
Enunciação: Pragmática, Linguística do Texto, Análise
da Conversação, Semântica Argumentativa e, com
certo destaque, Análise do Discurso. Dessa forma, são
estes conteúdos (objetos do conhecimento) de língua

• Contextos de produção (ou
condições de produção).
• Gêneros de linguagem (do
discurso/textuais).
• Produção e recepção
• Enunciado (texto)
• Apreciação e réplica

Textuais

Filiando-se a uma perspectiva enunciativo-discurcindir de conhecimentos (ou conteúdos) de língua

• Características das situações
comunicativas + implicação
dessas situações comunicativas
no enunciado (texto).
• Situações comunicativas:
gêneros – sarau, slam, seminário
(diferente de exposição oral,
que é um gênero circulante
em Seminários), feira literária,
contação de história.
• Comportamentos diante de uma
situação comunicativa.

e de linguagem:
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Língua Portuguesa
no Ensino Fundamental

N

esta seção, apresentaremos princípios teórico-práticos que fundamentam os
principais desdobramentos ligados aos objetos do conhecimento e possíveis
relações com as práticas de linguagem que organizam os eixos estruturantes dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento deste currículo, especialmente os comuns, assim chamados porque reúnem aprendizagens encontradiças ao
longo dos 9 anos do Ensino Fundamental.
Por isso, mimetizando um procedimento adotado

nortes organizativos: capacidades, estratégias e pro-

na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017),

cedimentos. As capacidades, conforme sugere Rojo

que propõe habilidades comuns de Língua Portuguesa

(2009, p. 37), estão ligadas a ações cognitivas e linguís-

no Ensino Fundamental, este documento curricular

tico-discursivas que mobilizam algumas atividades,

apresenta uma manutenção de objetos de conhe-

tais como: “perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas,

cimento necessários de investimento longitudinal,

sociais, discursivas e linguísticas”, especialmente

considerados como transversais em todos os anos do

quando sujeitos interagem por meio da leitura de tex-

Ensino Fundamental.

tos. Tais capacidades, em algumas teorias do desenvolvimento e da inteligência, podem ser conhecidas
como competência ou habilidades. Neste documento,
elas foram tomadas como objetos do conhecimento,
por reunirem atividades linguísticas próprias da área

PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM UMA PRÁTICA
DE LEITURA: CAPACIDADES, ESTRATÉGIAS E
PROCEDIMENTOS

do conhecimento de Língua Portuguesa.
Para essa autora, há três grandes blocos organizativos de capacidades, são eles: capacidades de:
1. Decodificação de textos; 2. Compreensão de textos

Os objetos do conhecimento do eixo de leitura foram

(estratégias) e 3. Apreciação e réplica do leitor em

organizados de modo a contemplar três grandes

relação ao texto (interpretação).
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O termo decodificação, retomado na Base

Nesse sentido, é que as capacidades de decodi-

Nacional Comum Curricular (2017), ainda mantém

ficação, explicitadas timidamente na Base Nacional

estreita relação com fundamentos teóricos oriundos

Comum Curricular (2017) são ressignificadas, consi-

da Psicolinguística, para qual a língua e o ato de ler

derando o processo de alfabetização que se inicia na

também podem ser mediados como código. No entan-

Educação Infantil deste Colégio, sob o prisma de que a

to, desde a divulgação dos estudos psicogenéticos,

língua escrita representa e não codifica. Daí, a existên-

em 1979, o processo de alfabetização, por se tratar de

cia de objetos do conhecimento que proponham uma

aquisição da língua escrita, passou a ser encarado sob

“aquisição do sistema de escrita alfabético”, a qual

a égide de língua escrita como sistema, em oposição

pode se dar pela leitura, produção ou análise de textos.

à ideia de código, extremamente vinculada aos pres-

A segunda capacidade, discutida por Rojo (2009,

supostos teóricos da Teoria da Comunicação, sobre a

p.37), está, definitivamente, centrada na prática de lei-

qual falamos rapidamente em seção anterior. Assim,

tura de textos, referimo-nos às capacidades de com-

desde a década de 1980:

preensão, que também são conhecidas como estratégias de leituras. Por compreensão, a autora entende

A língua escrita deixa de ser considerada um código,

que o “foco está no texto e no leitor, na extração de

como vinha acontecendo, já que o sistema alfabético

informações do texto, [...] nas capacidades mentais de

não é um sistema que substitui os signos de um outro

leitura, que são denominadas estratégias (cognitivas,

sistema já existente, característica de um código; é

metacognitivas) do leitor”. São elas:

um sistema de signos – grafemas – que represen-

tam sons da fala – os fonemas -, portanto, um sistema de representação, não um código [...] não se trata
de aprender um código, memorizando relações entre
letras e sons, como pretendiam, fundamentalmente,
os métodos de alfabetização até então utilizados, mas
de compreender o que a escrita representa e aprender a notação com que, arbitrária e convencionalmente, são representados os sons da fala (SOARES,
2017, p. 32-33).
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Estratégias de leitura7

O que é?

Objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento comuns ao Ensino Fundamental

Ativação de conhecimento
de mundo

Levantamento de conhecimento (EFCLP04) Estabelecer expectativas em relação ao texto
prévio sobre o texto/portador.
que será lido, ativando conhecimentos de mundo e/ou
antecipando conteúdos e propriedades do texto (suporte,
campo de atividade, disposição na página, títulos, fotos,
legendas, ilustrações, recursos gráfico-textuais, gênero,
conteúdo temático etc.).

Antecipação de conteúdos
ou de propriedades dos
textos

Levantamento de hipóteses.

Checagem de hipóteses

Coloca-se a hipótese à prova
(geralmente, ao final da
leitura).

Comparação de
informações

Comparar duas ou mais
(EFCLP06) Comparar informações presentes nos textos,
informações dentro de um texto. advindas de conhecimento de mundo, de outros textos, do
próprio texto lido etc., como vistas a construir sentidos para
a leitura.

Generalização

Conclusões gerais sobre o fato/
fenômeno.

(EFCLP09) Elaborar generalizações de textos lidos,
estabelecendo – a partir da leitura – conclusões gerais e/ou
sínteses para fatos, problemas, fenômenos, enredos etc.

Produção de inferências
locais (contexto/ao lado
do texto)

Lacuna de compreensão
preenchida por uma palavra e/
ou frase dentro do texto.

(EFCLP07) Produzir inferências locais, considerando as
diversas finalidades de leitura e com vistas à compreensão,
observando que as lacunas de compreensão dentro do texto
lido podem ser preenchidas a partir do contexto imediato
(vocábulos, frases, períodos ou parágrafos) e pelos sentidos
já construídos anteriormente.

Produção de inferências
globais (implícito)

Apoiar-se em pistas deixadas
pelo autor do texto

(EFCLP08) Produzir inferências globais, considerando as
diversas finalidades de leitura e com vistas à compreensão,
observando que os implícitos ou pressupostos podem
ser recuperados por meio de pistas deixadas pelo autor,
conhecimento de mundo do leitor e sentidos já construídos
anteriormente.

(EFCLP05) Verificar, ao longo da leitura e depois dela, se as
hipóteses e antecipações foram confirmadas ou refutadas e
por quê.

7. Baseado em Rojo (2009).
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Como é possível observar, essas estratégias de

A terceira e última capacidade está relaciona-

leitura não são exclusivas deste ou daquele ano do

da a dois conceitos advindos da Teoria Dialógica do

Ensino Fundamental, tampouco sofrem progressão,

Discurso, especialmente situada nas contribuições de

pois o que está em jogo não é a alternância do objeto

Bakhtin e do Círculo. Trata-se de dois termos: apre-

do conhecimento (conteúdo de leitura), mas o objeto

ciação e réplica. Amplamente discutidos em estudos

de ensino (o texto que é tomado para ser trabalhado

bakhtinianos como apreciação valorativa (ativa) ou

este ou aquele objetivo de aprendizagem e desenvol-

réplica ativa, tais conceitos foram tomados pela Base

vimento). Por isso, essas estratégias de leitura estão

Nacional Comum Curricular (2017) como um objeto de

sendo propostas como um continuum que entrecruza,

conhecimento de Língua Portuguesa, que visa, entre

longitudinalmente, os 9 anos do Ensino Fundamental.

outras finalidades, a levar os estudantes a se posicio-

Já em relação aos procedimentos, neste docu-

narem em relação aos textos que são lidos. Enquanto

mento curricular, eles são encarados como pertencen-

apreciamos um texto de modo valorativo (estética ou

tes à ordem da ação, isto é, a axiologia do sujeito em

afetivamente), produzimos réplicas (respostas) a esses

relação à prática de leitura que convoca este ou aquele

textos e, por conseguinte, a outros leitores e autores.

procedimento que será importante para, por exemplo,

Nessa direção, é possível afirmar que nos mani-

compreender um texto. Por isso, os procedimentos

festamos criticamente, na condição de sujeitos, quan-

não estão alheios às capacidades de compreensão e,

do interagimos com textos que lemos ou produzimos.

muito menos, às de apreciação e réplica. Nesse senti-

Por isso, esta última capacidade é conhecida como

do, destacamos procedimentos que podem ser assim

“Apreciação e réplica do leitor em relação ao texto”. É

encarados em função de comportamentos que eles

um objeto do conhecimento que não visa à compreen-

mobilizam, antes, durante ou depois de uma leitura:

são de uma materialidade linguística (texto), mas à
interpretação dessa, isto é, à interação com outro (que

Procedimentos • Marcar/
sublinhar/
grifar partes
importantes e
significativas
de um texto, a
depender da
finalidade da
leitura.
• Copiar partes
importantes
para retomada,
generalizações,
resumos,
estudos etc.

(EFCLP10) Localizar
informações
em textos lidos,
considerando
a finalidade
de leitura “ler
para estudar”,
destacando-as
como relevantes
por meio de
cópia, destaque
iluminado e/
ou sublinhado,
visando à
utilização posterior
dessas informações
e à reconstrução
de percursos de
estudos.

pode ser um texto ou outros sujeitos propriamente
ditos). Assim, nesta capacidade, interessa mais interpretar (agir, posicionar-se sobre o texto) do que compreender (entender). São, portanto, capacidades de
apreciação e réplica:
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Apreciação e réplica8

O que é?

Objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento deste Currículo

Recuperação do contexto
de produção do texto9

Situar discursivamente
procedimentos que
antecederam à produção de
um texto, também conhecida
como condições de produção ou
contexto de produção.

(EFCLP01) Identificar a função social dos textos que
circulam na sociedade, especialmente quando tomados
como objetos de ensino, reconhecendo, enquanto se lê,
elementos importantes para a recuperação das condições
de produção: quem é o autor? Que posições sociais esse
autor ocupa? Com que finalidade escreve? Quem é o leitor
projetado para o texto? Que valores/ideologias circundam
o texto? Em que suporte o texto é veiculado? Como o texto é
veiculado (forma)?

Definição de finalidades
e metas da atividade de
leitura

Toda leitura é realizada a
partir de alguns objetivos
(finalidades) que o leitor
estabelece enquanto interage
com o texto.

(EFCLP02) Reconhecer, enquanto se lê, a finalidade de
leitura proposta: estudar, trabalhar, entreter-se, fruir, buscar
informação, analisar, atualizar-se, orientar-se, seguir um
passo a passo etc.

Percepção de outras
linguagens

Múltiplos modos de
constituição da linguagem
(multimodalidade)

(EF3LP04) Identificar e discutir o propósito do uso de
recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras,
jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários
e de propaganda, como elementos importantes para o
convencimento.

Elaboração de apreciações
estéticas e/ou afetivas

Manifestar apreço,
descontentamento, sentimentos
etc. em relação à leitura
realizada.

(EF1LP06) Apreciar, com ajuda do professor, poemas
visuais e concretos, observando efeitos de sentido
criados pelo formato do texto na página, distribuição e
diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros
efeitos visuais.

Elaboração de apreciações
relativas a valores éticos
e/ou políticos

Posicionar-se, identificando,
filiando-se ou refutando
este ou aquele aspecto que é
atravessado por valor estético
ou político.

(EF4LP04) Distinguir, com ajuda do professor, os fatos das
opiniões/sugestões em textos informativos, jornalísticos,
publicitários etc.

Diante dessa capacidade, é possível dizer que a

“Formação do leitor literário” envolve um eixo axial,
que também se relaciona à apreciação e à réplica do
leitor em relação ao texto. Diante disso, são os comportamentos de leitura que estão em jogo, que se refe-

PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM UMA
PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS (ESCRITOS,
ORAIS OU MULTIMODAIS): OPERADORES
FUNDAMENTAIS DE PRODUÇÃO DE TEXTO

rem a práticas sociais e que se imbricam com a realidade além-muros do Colégio. Em outras palavras, a

Decândio, Dolz e Gagnon (2010, p. 23) tratam da prá-

formação de um leitor literário convoca a necessária

tica de produção de textos a partir de diversos pres-

interação entre textos literários, sujeitos leitores e

supostos linguísticos. Um deles relaciona-se ao ponto

espaços de frequentação – públicos ou privados – em

de vista “pragmático”, que envolve aspectos como

que a leitura se faça notória e indispensável.

o enunciativo, textual, sintático, lexical e ortográfico. Nesse sentido, os autores propõem cinco grandes

8. Adaptado de Rojo (2009).
9. No caso de produção de textos, é definição do contexto de produção de textos.
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operações referentes à produção textual que servem
como escopo para um trabalho com produção em
situações que mimetizam ou modelizam os usos que
fazemos da língua, especialmente a escrita.
Assim, são apontados cinco momentos ou operações, que serão divididos nesta seção em virtude de
uma necessidade didático-metodológica, que é apresentar – em linhas gerais – os princípios fundantes
dos objetos de conhecimento comuns de produção de
textos, conforme se pode observar a seguir:

Contextualização
Tematização

Revisão
Textualização

Planejamento

Fonte: DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010.

Esses operadores podem ser explicitados a partir
das seguintes perspectivas e exemplificados com os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos neste documento curricular:

Contextualização

Etapa em que se define e/
ou se recupera a situação
comunicativa do texto a ser
produzido:
• Interlocutores (quem
escreve/para quem
escreve).
• Finalidade ou propósito
(escrever para quê).
• Circulação (onde o texto
circulará –campo, mídia).
• Suporte (portador do
texto).

• (EFCLP15) Adaptar o texto a ser produzido à situação comunicativa,
considerando – para tanto – os seguintes elementos: quem será o autor?
Que posições sociais esse autor ocupará? Com que finalidade escreverá?
Quem será o leitor projetado para o texto? Que valores/ideologias
circundarão o texto? Em que suporte o texto será veiculado? Como o
texto será veiculado (forma)?
• (EFCLP16) Definir, para a produção de textos, a finalidade da escrita ou
o propósito comunicativo da situação comunicativa.
• (EFCLP17) Considerar as especificidades do gênero e do texto a ser
produzido.
• (EFCLP18) Estabelecer os lugares onde o texto/gênero circulará.
• (EFCLP19) Refletir sobre o papel que o interlocutor ocupa ou ocupará
quando da leitura do texto a ser produzido.

Tematização

Etapa em que se investe
em um aprofundamento
do tema do texto a
ser produzido, lendo,
pesquisando outros
textos afins e, inclusive,
assistindo a documentários,
reportagens etc.

• (EFCLP20) Estabelecer os temas (geral e específico) do texto a ser
produzido.
• (EFCLP21) Levantar as principais ideias e os dados que estão ligados ao
tema estabelecido.
• (EFCLP22) Coletar, em diferentes fontes e suportes, textos que suportam
a proposição do tema estabelecido.
• (EFCLP23) Observar a progressão temática como uma condição
necessária para a manutenção da coerência no texto.
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Planejamento

É possível, antes de escrever
uma 1ª versão, planejar as
partes que compõem um
texto (parágrafos, estrofes
etc.). Esse planejamento
auxilia a compreender e
manter as características do
texto a ser produzido.

• (EFCLP24) Criar títulos e subtítulos para o texto, ainda que provisórios.
• (EFCLP25) Planejar parágrafos, elegendo – quando necessário –
estratégias para a sua redação, tais como: por tempo e espaço; por
definição; por enumeração; por comparação; por causa e efeito; por
exemplificação; por conclusão-dedução.
• (EFCLP26) Articular coerentemente as partes do texto que se planejou,
empregando articuladores textuais que auxiliem nessa articulação.
• (EFCLP27) Considerar a organização interna do gênero/texto a ser
produzido.
• (EFCLP28) Planejar elementos visuais que comporão o texto a ser
produzido, elegendo espaços para a sua inserção: fotos, ilustrações,
diagramas, infográficos, gráficos e recursos gráfico-textuais (negrito,
sublinhado, itálico etc.).

Textualização

Etapa importante em que
os estudantes mobilizam o
planejamento realizado e
os conhecimentos de língua
para produzir um texto
(ortografia, segmentação,
coesão, coerência etc.).

•
•
•
•

Revisão

Após a 1ª versão, é possível
– assim como fazemos na
vida fora da escola – que os
textos dos estudantes sejam
submetidos a uma revisão a
fim de ajustar e apresentar
a versão final da melhor
maneira possível.

• (EFCLP36) Reler o texto após finalizar a primeira versão, a fim de buscar
possíveis inadequações de diversas ordens linguístico-discursivas e ajustá-las.
• (EFCLP37) Revisar o texto produzido de maneiras coletivas (professor e
classe; professor e aluno) e/ou individualmente.
• (EFCLP38) Refletir sobre os usos da língua escrita, a partir da prática de
análise linguística junto à revisão textual.
• (EFCLP39) Reescrever o texto, após a revisão, podendo este ser um
intermediário à versão final ou a última versão a ser entregue ao
professor, a qual deverá circular socialmente, considerando as
condições de produção já estabelecidas.

(EFCLP29) Empregar, coesa e coerentemente, articuladores textuais.
(EFCLP30) Empregar os sinais de pontuação adequadamente.
(EFCLP31) Utilizar os mecanismos de coesão referencial e sequencial.
(EFCLP32) Analisar e empregar, quando necessário, os tipos de
coerência, considerando – inclusive – os elementos visuais para a
produção de sentidos.
• (EFCLP33) Observar as convenções ortográficas da língua
portuguesa escrita.
• (EFCLP34) Empregar adequadamente vocabulários e expressões
prototípicas do gênero/texto produzido.
• (EFCLP35) Produzir primeira versão do texto, considerando-o como rascunho.

A revisão, é importante reafirmar, está diretamen-

Finalmente, por se tratar de conhecimentos que

te ligada a uma prática que, comumente, realizamos

também são retomados longitudinalmente, os aspec-

fora da escola, especialmente quando estamos imbuí-

tos discutidos aqui caracterizam-se como objetivos

dos de uma condição de produtores de textos. Mas ela

de aprendizagem e desenvolvimento comuns ao

também pode estar atrelada a estratégias didáticas

Ensino Fundamental.

que ajudam a modelizar comportamentos de produção de texto enquanto ensinamos, na condição de professores, aspectos importantes desta última operação
fundamental de produção textual. Assim, na vida e na
escola, podemos recorrer a quatro tipos de revisão:

SOBRE OS TEXTOS ORAIS: BREVE
CONSIDERAÇÃO

Processual
Enquanto
se produz o
texto.

Final
Depois
de haver
produzido o
texto.

Coletiva
Professor
e alunos
juntos

Individual
Aluno ou
professor
sozinho(s)

Em relação aos texto orais, é possível dizer que eles
se organizam, seguindo a mesma lógica de produção,
mas resguardando princípios inerentes aos textos
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orais. É importante lembrar que, no caso do eixo de
Oralidade, os objetos do conhecimento são tomados
a partir de dois princípios: textos que circulam em
lugares públicos (mais formais) e privados (menos
formais). Há, nesse sentido, um investimento para o
trabalho com os gêneros/textos públicos, em função
de sua complexidade e dos aspectos sociais que se
ligam a práticas de linguagem de uso real da Língua
Portuguesa. Assim, a depender do gênero oral, ape-

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Situações que envolvem práticas de
linguagem a partir de textos expositivos ou
argumentativos e que estejam diretamente
ligados a estudos ou pesquisas que podem
circular na escola e fora dela.

Campo da
Situações que envolvem práticas de
vida pública linguagem a partir de textos que mobilizam
posicionamentos e valores éticos e políticos
que circundam a atuação de sujeitos em
uma sociedade.

nas a revisão não seria alvo de um trabalho mais
detalhados e presente em todas as produções, todas

No que diz respeito aos anos finais do Ensino

as demais, resguardadas as devidas adequações, são

Fundamental, o “Campo da vida cotidiana” é substituí-

facilmente transpostas para o trabalho com Oralidade.

do pelo “Campo Jornalístico/Midiático”, uma vez que
os gêneros escritos e orais do convívio rotineiro foram,
de alguma forma, explorado nos anos anteriores:

CAMPOS DE ATIVIDADE HUMANA
Os campos de atividade humana são amplamen-

Campo
Situações que envolvem práticas de
Jornalístico/ linguagem a partir de textos que circulam
Midiático
no jornalismo e nas diversas mídias
disponíveis (impressas, digitais etc.).

te explorados por Bakhtin e o Círculo, em especial
quando a discussão sugere um olhar mais atento
sobre o enunciado concreto. Nesse sentido, embora
não seja uma proposta a rigidez do enclausuramento
de gêneros em uma determinada cercania, a organi-

ORGANIZAÇÃO INTERATIVA

zação em campos de atividade humana permite-nos
identificar semelhanças linguístico-discursivas que

Rojo (2001) propõe a organização interativa como um

circundam a leitura, a produção e análise dos gêne-

princípio basilar para a modelização didática e o pla-

ros que neles circulam.

nejamento de atividades que envolvem o ensino de

A Base Nacional Comum Curricular (2017) pro-

Língua Portuguesa. Assim, entende-se por organiza-

põe que, nos Anos Iniciais, os gêneros selecionados

ção interativa a capacidade didático-pedagógica que

para tematizar objetos de conhecimento de Língua

o professor tem de reconhecer que aprendemos sem-

Portuguesa sejam organizados a partir de quatro

pre em interação com outros sujeitos e, para isso, ele

principais. Neste currículo, optamos pela mesma

precisa estabelecer estratégias que visam a garantir

organização do documento federal:

essas interações em direção à autonomia.
Em face disso, neste documento curricular, a orga-

Campo
da vida
cotidiana

Situações que envolvem práticas de
linguagem próprias daquelas vivenciadas
por crianças e adolescentes.

Campo
artísticoliterário

Situações que envolvem práticas de
linguagem decorrentes da leitura,
produção, apreciação ou análise de textos
literários.

nização interativa está relacionada ao aspecto colaborativo que envolve os verbos ensinar e aprender.
Para tanto, alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram previstos momentos em que estudantes interagem entre e/ou com professores e colegas juntos. Não se trata, no entanto, de engessar essa
prática, mas de evidenciá-la como importante. Cabe
ao professor, a depender da dinâmica da aula e das
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aprendizagens planejadas, propor essas organizações
interativas, com vistas a garantir uma aprendizagem
mediada pela presença do outro:
1. Quais gêneros
precisam de
aprofundamento?
Em duplas
ou em trios

Autonomamente

Autonomamente

2. Quais gêneros
podem ser
produzidos – sem
aprofundamento
– ao longo do
ano nas aulas
de produção de
texto?

Os critérios utilizados para optar
pelo aprofundamento de alguns
gêneros estão alicerçados também
em dois princípios:
1. Considerando o aspecto espiral
deste currículo, é preciso que
ele não tenha sido trabalhado
em anos anteriores de modo
aprofundado.
2. Considerando os conhecimentos
prévios dos estudantes, a alta
circulação deste ou daquele
gênero em nossa sociedade e
sua baixa complexidade para o
ano escolar proposto, ele pode
ser produzido de modo pontual,
sem necessidade de aprofundar.

Para responder a essas perguntas, foram estabelecidos, neste documento curricular, gêneros (orais e escritos) que serão produzidos a partir destes dois princípios:
Coletivo
(professor e estudantes juntos)

frequentação e aprofundamento. Os gêneros orais – conforme indicação da Base Nacional Comum Curricular
(2017) – foram tomados como objetos do conhecimento
e, por isso, ao longo dos anos do Ensino Fundamental, a

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA

quantidade de situações comunicativas ou gêneros tra-

PRODUÇÃO TEXTUAL AO LONGO DOS

balhos diminui consideravelmente. Para aprofundar a

TRIMESTRES: APROFUNDAMENTO OU
FREQUENTAÇÃO

produção de um gênero, lança-se mão de modalidades
organizativas mais duradouras e extensas, uma vez que
se pretende uma imersão no gênero a ser produzido:

O eixo Produção Escrita, da Base Nacional Comum
Curricular (2017), propõe duas ações metodológicas
(escrita e compartilhada) que precisam ser observadas ao longo das habilidades propostas nesta seção do
documento. Em função disso, propõe-se outra discus-

Aulas

Trata-se de uma opção metodológica que requer
aprofundamento de um gênero. Em geral, são
mais complexos e pouco conhecidos/produzidos
pelos alunos fora da escola.

Aprofundamento

são metodológica que visa a garantir foco para os muitos gêneros que são propostos para serem produzidos

Frequentação

a partir do documento federal.
Ao fazer uma conta de todos os gêneros, constantes nesse documento federal, para os anos de escolaridade do Ensino Fundamental, muitos professores

Trata-se de uma opção metodológica que NÃO
requer aprofundamento de um gênero. Em geral,
são os MENOS complexos, MUITO conhecidos/produzidos pelos alunos fora e DENTRO da escola.

Aulas

podem se assustar, supondo que deverão produzir
(exaustivamente) todos os gêneros propostos, de modo

Dessa maneira, apresentamos a seguir uma tabe-

a tornar o aluno um especialista nos gêneros que se

la que organiza os gêneros a serem produzidos neste

propõe. A ideia é que, neste documento curricular,

documento curricular, sob o enfoque desse tratamento

estabeleçamos dois encaminhamentos fundamentais:

didático-pedagógico:
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TABELA COM GÊNEROS PARA LEITURA E PRODUÇÃO
1º ANO
Aprofundamento

Campo
da vida
cotidiana

Listas, agendas,
calendários,
avisos, convites,
receitas,
instruções de
montagem,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas

Campo da
vida pública

Fotolegendas
em notícias,
manchetes e
lides em notícias,
álbum de fotos
digital noticioso
e notícias curtas
para público
infantil

Campo das
práticas de
pesquisas e
estudos

Enunciados de
tarefas escolares,
diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos
de experimentos,
entrevistas,
verbetes de
enciclopédia
infantil

Verbetes de
curiosidades

Campo
artísticoliterário

Poemas visuais e
concretos

Recontos de
narrativas

Listas, agendas,
calendários,
avisos, convites,
receitas,
instruções de
montagem e
legendas para
álbuns, fotos ou
ilustrações
Cantigas,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas
Regras e
regulamentos
que organizam
a vida na
comunidade
escolar

Frequentação

ORALIDADE

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS

LEITURA/ESCUTA

Frequentação

Aprofundamento

Recados,
avisos, convites,
receitas,
instruções de
montagem

Manchetes,
lides em
notícias e
notícias
Textos de
campanhas
publicitárias de
conscientização

Pequenas
entrevistas
do tipo
pingue-pongue

Recitação
de textos
versificados
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2º ANO

Listas, agendas,
calendários,
avisos, convites,
receitas,
instruções de
montagem,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas.

Campo da
vida pública

Cartazes, avisos,
folhetos, regras
e regulamentos
que organizam
a vida na
comunidade
escolar

Campo das
práticas de
pesquisas e
estudos

Enunciados de
tarefas escolares,
diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos
de experimentos,
entrevistas,
verbetes de
enciclopédia
infantil

Campo
artísticoliterário

Poemas e
outros textos
versificados

Aprofundamento

Bilhetes e
cartas
Relatos de
observação de
processos, fatos,
de experiências
pessoais

Cartazes e
folhetos para
divulgar
eventos da
escola

Reescrita de
textos literários
em prosa

Frequentação

ORALIDADE

Campo
da vida
cotidiana

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS

LEITURA/ESCUTA

Frequentação

Aprofundamento

Recados,
avisos, convites,
receitas,
instruções de
montagem

Notícias curtas
para público
infantil

Notícias curtas

Pequenos
relatos de
experimentos

Relatos de
experimentos

Cantigas e
canções
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3º ANO

Textos injuntivos
instrucionais
(receitas,
instruções de
montagem,
cartas pessoais e
diários.

Campo da
vida pública

Cartas dirigidas
a veículos da
mídia impressa
ou digital, textos
publicitários e
de propaganda,
recursos
gráfico-textuais.

Campo das
práticas de
pesquisas e
estudos

Relatos de
observações e
de pesquisas
em fontes de
informações

Campo
artísticoliterário

Textos literários
de diferentes
gêneros e
extensões
(contos, crônicas,
novelas)
Poemas e
outros textos
versificados

Aprofundamento

Cartas pessoais
e diários
Instruções de
montagens

Frequentação

ORALIDADE

Campo
da vida
cotidiana

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS

LEITURA/ESCUTA

Frequentação

Aprofundamento

Receitas em
áudio ou vídeo

Telejornal para
público infantil

Cartas do
leitor ou de
reclamação
a jornais ou
revistas

Resultados de
observações e
de pesquisas

Exposição oral

Finais de conto

Declamação de
poemas
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4º ANO

Boletos, faturas
e carnês, cartas
pessoais de
reclamação

Campo da
vida pública

Notícias

Campo das
práticas de
pesquisas e
estudos

Textos de
divulgação
científica
destinados
à criança,
diagramas,
gráficos e
infográficos

Campo
artísticoliterário

Textos literários
de diferentes
gêneros e
extensões
(contos, crônicas,
novelas e
romances
infanto-juvenis)
Poemas e
outros textos
versificados
Texto dramático
(escrito para ser
encenado)

Aprofundamento

Cartas pessoais
de reclamação

Frequentação

ORALIDADE

Campo
da vida
cotidiana

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS

LEITURA/ESCUTA

Frequentação

Tutoriais em
áudio ou vídeo

Notícias

Registros
(notas)

Aprofundamento

Entrevista

Verbetes de
enciclopédia
infantil

Exposição oral

Capítulos
inexistentes

Recitação de
cordel
Entoação de
repentes e
emboladas
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5º ANO
Aprofundamento

Frequentação

Campo
da vida
cotidiana

Textos
instrucionais de
regras de jogo,
anedotas, piadas
e cartuns

Campo da
vida pública

Notícias,
reportagens,
vídeos em vlogs
argumentativos,
fatos noticiosos
em diferentes
veículos e fake
news

Campo das
práticas de
pesquisas e
estudos

Verbetes de
dicionários,
gráficos e tabelas

Verbetes de
dicionário

Exposição oral

Campo
artísticoliterário

Textos literários
de diferentes
gêneros e
extensões
(contos, crônicas,
novelas e
romances
infanto-juvenis)
Poemas e
outros textos
versificados
Texto dramático
(escrito para ser
encenado)

Recontos de
narrativas

Textos
dramáticos
encenados

Aprofundamento

Resenhas
digitais

ORALIDADE

Anedotas
Piadas
Cartuns

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS

LEITURA/ESCUTA

Frequentação

Reportagem
digital

Vídeos
para vlogs
argumentativos
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Metas Específicas da Língua
Portuguesa para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental:

•

Compreender, com autonomia, textos (orais, escri-

•

tos e multimodais) que circulam em diferentes
campos da atividade humana.
•

•

radores fundamentais de produção textual.
•

Considerar, enquanto se produz, se escuta ou se

Ler textos, posicionando-se em forma de réplicas

lê, as condições de produção como determinan-

a valores éticos e políticos subjacentes à leitura

tes para interagir com textos (escritos, orais ou

realizada.

multimodais).

Produzir textos escritos com autonomia, espe-

•

cialmente os considerados mais complexos,
textualidade.

Respeitar as diferentes variedades linguísticas
que circundam espaços de convivência social por

envidando esforços para garantir aspectos de
•

Produzir textos orais e escritos, empregando ope-

onde circula.
•

Empregar e analisar recursos estilístico-expres-

Produzir textos orais que circulam em instâncias

sivos para produção de textos (escritos, orais ou

públicas, manejando com autonomia recursos

multimodais).

tecnológico-digitais.
•

•

Analisar fenômenos linguísticos, considerando

A seguir, com base nos princípios teórico-metodo-

aspectos de variação da Língua Portuguesa, mas

lógicos discutidos até aqui, apresentam-se os objeti-

atentando-se para os usos do português padrão

vos de aprendizagem e desenvolvimento que se coa-

nas instâncias sociais em que ele seja requerido.

dunam uma concepção de linguagem como forma

Empregar, durante a produção de textos, conhe-

de interação e, portanto, a partir de uma perspectiva

cimentos oriundos de objetos do conhecimento

enunciativo-discursiva, com influências da aborda-

concernentes à língua escrita.

gem sociointeracionista discursiva da linguagem.
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Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Comuns para o Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Reconstrução das
condições de produção

(EFCLP01) Identificar a função social dos textos que circulam na sociedade,
especialmente quando tomados como objetos de ensino, reconhecendo,
enquanto se lê, elementos importantes para a recuperação das condições
de produção: quem é o autor? Que posições sociais esse autor ocupa? Com
que finalidade escreve? Quem é o leitor projetado para o texto? Que valores/
ideologias circundam o texto? Em que suporte o texto é veiculado? Como o texto
é veiculado (forma)?

CM PS

Finalidades de leitura

(EFCLP02) Reconhecer, enquanto se lê, a finalidade de leitura proposta: estudar,
trabalhar, entreter-se, fruir, buscar informação, analisar, atualizar-se, orientar-se,
seguir um passo a passo etc.

CM

Propósitos comunicativos
dos textos

(EFCLP03) Reconhecer os propósitos comunicativos dos textos, considerando
suas funções sociais: obter informações e resolver problemas práticos do dia a
dia, partilhar vivências, reivindicar, formar opinião, fornecer suportes à memória,
formalizar registros permanentes, satisfazer curiosidades, interagir com outrem,
lazer etc.

CM

Estratégias de leitura

(EFCLP04) Estabelecer expectativas em relação ao texto que será lido, ativando
conhecimentos de mundo e/ou antecipando conteúdos e propriedades do texto
(suporte, campo de atividade, disposição na página, títulos, fotos, legendas,
ilustrações, recursos gráfico-textuais, gênero, conteúdo temático etc.).

CM

(EFCLP05) Verificar, ao longo da leitura e depois dela, se as hipóteses e
antecipações foram confirmadas ou refutadas e por quê.
(EFCLP06) Comparar informações presentes nos textos, advindas de
conhecimento de mundo, de outros textos, do próprio texto lido etc., com vistas a
construir sentidos para a leitura.
(EFCLP07) Produzir inferências locais, considerando as diversas finalidades de
leitura e com vistas à compreensão, observando que as lacunas de compreensão
dentro do texto lido podem ser preenchidas a partir do contexto imediato
(vocábulos, frases, períodos ou parágrafos) e pelos sentidos já construídos
anteriormente.
(EFCLP08) Produzir inferências globais, considerando as diversas finalidades
de leitura e com vistas à compreensão, observando que os implícitos ou
pressupostos podem ser recuperados por meio de pistas deixadas pelo autor,
conhecimento de mundo do leitor e sentidos já construídos anteriormente.
(EFCLP09) Elaborar generalizações de textos lidos, estabelecendo – a partir
da leitura – conclusões gerais e/ou sínteses para fatos, problemas, fenômenos,
enredos etc.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS (CONTINUAÇÃO)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Procedimentos de leitura

(EFCLP10) Localizar informações em textos lidos, considerando a finalidade de
leitura “ler para estudar”, destacando-as como relevantes por meio de cópia,
destaque iluminado e/ou sublinhado, visando à utilização posterior dessas
informações e à reconstrução de percursos de estudos.

CM

Formação do leitor literário

(EFCLP11) Apreciar textos literários de diversas culturas, reconhecendo que: são
parte do imaginário, apresentam dimensão lúdica, de encantamento e que se
constituem como patrimônio artístico da humanidade.

CM

(EFCLP12) Indicar e comentar, em situações de Roda de Leitura, textos/livros
lidos, considerando aspectos estéticos, gráficos e critérios pessoais de apreciação.

RC

(EFCLP13) Frequentar espaços públicos e/ou privados em que a leitura literária
componha uma função social, isto é, bibliotecas, salas e espaços destinados à
leitura, cantinho da leitura, sessões de contação de histórias etc., com vistas a
buscar, selecionar e ler literatura.
(EFCLP14) Escutar leituras, feitas por adultos e/ou por colegas de turma, com
vistas a apreciar aspectos estéticos próprios da linguagem literária: criação,
polissemia, complexidade, emprego de figuras de linguagem, variabilidade etc.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Construção das condições
de produção

(EFCLP15) Adaptar o texto a ser produzido à situação comunicativa,
considerando – para tanto – os seguintes elementos: quem será o autor? Que
posições sociais esse autor ocupará? Com que finalidade escreverá? Quem será o
leitor projetado para o texto? Que valores/ideologias circundarão o texto? Em que
suporte o texto será veiculado? Como o texto será veiculado (forma)?

PS CM

(EFCLP16) Definir, para a produção de textos, a finalidade da escrita ou o
propósito comunicativo da situação comunicativa

CM

(EFCLP17) Considerar as especificidades do gênero e do texto a ser produzido.
(EFCLP18) Estabelecer os lugares onde o texto/gênero circulará.
(EFCLP19) Refletir sobre o papel que o interlocutor ocupa ou ocupará quando da
leitura do texto a ser produzido.
Tematização

(EFCLP20) Estabelecer os temas (geral e específico) do texto a ser produzido.

RC CM

(EFCLP21) Levantar as principais ideias e os dados que estão ligados ao tema
estabelecido.
(EFCLP22) Coletar, em diferentes fontes e suportes, textos que suportam a
proposição do tema estabelecido.
(EFCLP23) Observar a progressão temática como uma condição necessária para
a manutenção da coerência no texto.
Planejamento do texto

(EFCLP24) Criar títulos e subtítulos para o texto, ainda que provisórios.

CM

(EFCLP25) Planejar parágrafos, elegendo – quando necessário – estratégias para
a sua redação, tais como: por tempo e espaço; por definição; por enumeração;
por comparação; por causa e efeito; por exemplificação; por conclusão-dedução.
(EFCLP26) Articular, coerentemente, as partes do texto que se planejou,
empregando articuladores textuais que auxiliem nessa articulação.
(EFCLP27) Considerar a organização interna do gênero/texto a ser produzido.

(EFCLP28) Planejar elementos visuais que comporão o texto a ser produzido,
elegendo espaços para a sua inserção: fotos, ilustrações, diagramas, infográficos,
gráficos e recursos gráfico-textuais (negrito, sublinhado, itálico etc.).
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/MULTIMODAIS (CONTINUAÇÃO)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Textualização

(EFCLP29) Empregar, coesa e coerentemente, articuladores textuais.

CM

(EFCLP30) Empregar os sinais de pontuação adequadamente.

(EFCLP31) Utilizar os mecanismos de coesão referencial e sequencial.

(EFCLP32) Analisar e empregar, quando necessário, os tipos de coerência,
considerando – inclusive – os elementos visuais para a produção de sentidos.
(EFCLP33) Observar as convenções ortográficas da Língua Portuguesa escrita.

(EFCLP34) Empregar adequadamente vocabulários e expressões prototípicas do
gênero/texto produzido.
(EFCLP35) Produzir primeira versão do texto, considerando-o como rascunho.

Revisão

(EFCLP36) Reler o texto após finalizar a primeira versão, a fim de buscar possíveis
inadequações de diversas ordens linguístico-discursivas e ajustá-las.

CM

(EFCLP37) Revisar o texto produzido de maneiras coletivas (professor e classe;
professor e aluno) e/ou individualmente.
(EFCLP38) Refletir sobre os usos da língua escrita, a partir da prática de análise
linguística junto à revisão textual.
(EFCLP39) Reescrever o texto, após a revisão, podendo este ser um intermediário
à versão final ou a última versão a ser entregue ao professor, a qual deverá
circular socialmente, considerando as condições de produção já estabelecidas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E PRODUÇÃO)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Edição de textos

(EFCLP40) Editar a versão final do texto, em suporte adequado, valendo-se de
recursos tecnológicos disponíveis e apropriados ao texto produzido.

Intercâmbio conversacional (EFCLP41) Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção,
em sala de aula
formulando e respondendo a perguntas, além de explicar, compreender
explicações e manifestar opiniões sobre o assunto tratado.
Oralidade pública

(EFCLP42) Participar de situações de intercâmbio oral, produzidas em contextos
públicos de uso da linguagem (exposição oral, apresentações orais de
resultados de estudo, debates, discursos, assembleias escolares), ouvindo com
atenção, intervindo sem sair do assunto tratado, formulando e respondendo a
perguntas, justificando suas respostas, explicando, compreendendo explicações,
manifestando e acolhendo opiniões, além de argumentar e contra argumentar,
quando necessário.

CM
RC

PS

IN CM
RC

PS

IN CM

(EFCLP43) Adaptar o texto oral a ser produzido à situação comunicativa,
considerando – para tanto – os seguintes elementos: quem será o autor? Que
posições sociais esse autor ocupará? Com que finalidade falará? Quem será
o interlocutor projetado para o texto? Que valores/ideologias circundarão o
texto oral? Que outros empregos linguístico-discursivos suportarão a produção
desse texto oral (slides, imagens, rascunhos, anotações etc.)? Como o texto será
veiculado (forma)?
(EFCLP44) Planejar a fala ou o texto oral público, considerando as condições de
produção previamente estabelecidas, especialmente as funções sociais exercidas
pelos locutores e interlocutores.
(EFCLP45) Modalizar textos orais, por meio de atenuantes linguísticos (na
verdade, infelizmente, em outras palavras, trocas vocabulares etc.), com vistas
à adequação contextual da interação.
Escuta atenta

(EFCLP46) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

RC

PS

IN CM

(EFCLP47) Escutar leituras feitas por adultos e/ou colegas, com vistas a apreciar
e/ou analisar coletivamente os textos lidos/estudados.
Conversação espontânea

(EFCLP48) Reconhecer características da conversação espontânea presencial
ou a distância (mediada por tecnologia digital), respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

RC

PS

IN CM

(EFCLP49) Observar e empregar, quando necessário, aspectos não-linguísticos
(paralinguísticos) presentes na fala, tais como: direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal,
tom de voz.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Variação linguística

(EFCLP50) Reconhecer que todas as línguas variam, inclusive a Língua
Portuguesa, independente do registro (escrito ou oral).

RC

PS

IN CM
(EFCLP51) Compreender que as variedades representam modos de uso da língua,
identificando seus principais parâmetros de variação: geográfica, sociocultural,
econômica, histórica e individual.
Consulta a manuais de
referência

(EFCLP52) Consultar e comparar manuais de referências linguísticas para: tirar
dúvidas, verificar informações, analisar os usos de determinadas expressões/
palavras e empregar, adequadamente, alguns recursos disponíveis na
língua: gramáticas (normativas, descritivas e de uso), dicionários (inclusive
os ilustrados), Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), sites
confiáveis, Manuais de Redação etc.

CM

Revisão

(EFCLP53) Revisar textos orais, escritos e multissemióticos, quando da sua leitura
ou da sua produção, estabelecendo estratégias, tais como: revisão coletiva, em
pares, individual (releitura) e, se for o caso, consultando especialistas.

CM

Reflexão sobre usos da
língua e da linguagem

(EFCLP54) Analisar os recursos linguístico-discursivos empregados – na leitura
ou produção – de textos escritos, orais e multissemióticos, considerando a
necessária produção de sentidos.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Campos

Campo da vida
cotidiana

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

• Compreensão em leitura
• Listas, agendas,
calendários, avisos,
convites, receitas,
instruções de montagem,
quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas.

(EF1LP01) Ler e compreender, com certa autonomia, listas,
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou impressos), entre 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.

CM

(EF1LP02)Ler e compreender, com certa autonomia, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre 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.

RC CM

Campo da vida
pública

• Compreensão em leitura
• Fotolegendas em
notícias, manchetes e
lides em notícias, álbum
de fotos digital noticioso
e notícias curtas para
público infantil

(EF1LP03) 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, entre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

RC CM

Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

• Compreensão em leitura
• Enunciados de tarefas
escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos
relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil

(EF1LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

IN CM

(EF1LP05) Apreciar, com certa autonomia, 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.

RC CM

Campo artístico- • Apreciação estética
literário
• Textos versificados
• Poemas visuais e
concretos

(EF1LP06) Apreciar, com ajuda do professor, poemas visuais e
concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato
do texto na página, distribuição e diagramação das letras,
pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Listas, agendas,
calendários, avisos,
convites, receitas,
instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos
ou ilustrações

(EF1LP07) Produzir, autonomamente, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais
ou impressos), entre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

CM

Cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas,
trava-línguas

(EF1LP08) Produzir, autonomamente, cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

RC CM

Aprofundamento
Campo da vida
pública

Manchetes, lides em
notícias e notícias

(EF1LP09) Produzir, com a ajuda do professor, manchetes, lides
em notícias e notícias curtas para público infantil, digitais
ou impressos, entre outros gêneros do campo jornalístico,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto, além de empregar as operações fundamentais de
produção de texto.

Textos de campanhas
publicitárias de
conscientização

(EF1LP10) Produzir, com a ajuda do professor, textos de
campanhas publicitárias de conscientização, destinados ao
público infantil, entre outros gêneros do campo publicitário,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

CM

RC

CD

PS CM

Frequentação
Regras e regulamentos
que organizam a vida na
comunidade escolar

(EF01LP11) Produzir, com a ajuda do professor, regras e
regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar,
entre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

PS

IN

CM

Aprofundamento
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Verbetes de curiosidades

(EF1LP12) Produzir, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, pequenos verbetes de curiosidades,
entre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS (continuação)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Aprofundamento
Campo artístico- Recontos de narrativas
literário

(EF1LP13) Produzir, com ajuda do professor, recontos 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), além
de empregar as operações fundamentais de produção de texto.

CM RC

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E PRODUÇÃO)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Recados, avisos, convites,
receitas, instruções de
montagem

(EF1LP14) Produzir, autonomamente, recados, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem, entre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

CM

Campo da vida
pública
Aprofundamento
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Pequenas entrevistas do
tipo pingue-pongue

(EF01LP15) Produzir, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, pequenas entrevistas do tipo pinguepongue, entre 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.

CM

Frequentação
Campo artístico- Recitação de textos
literário
versificados

(EF01LP16) Recitar, com autonomia, parlendas, quadras,
quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e
observando as rimas.

CM RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Aquisição do sistema
de escrita alfabético

(EF1LP17) Identificar fonemas e sua representação por letras.

CM

(EF1LP18) Segmentar, oralmente, palavras em sílabas.
(EF1LP19) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas iniciais, mediais e finais.
(EF1LP20) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com
sua representação escrita.
(EF1LP21) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e diferenças.
Características dos
textos e gêneros

(EF1LP22) Identificar e reproduzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travalínguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo
e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

CM

(EF1LP23) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital
noticioso (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF1LP24) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos),
a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de
imagens.
(EF1LP25) Identificar e reproduzir, em entrevistas e verbetes de curiosidades, digitais
ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros,
inclusive em suas versões orais.
(EF1LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo
personagens, enredo, tempo e espaço.
Segmentação

(EF1LP27) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de
interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação.

CM

(EF1LP28) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.
Translineação

(EF1LP29) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.

CM

Semântica

(EF1LP30) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e
separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Campos

Campo da vida
cotidiana

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Compreensão em leitura
• Listas, agendas,
calendários, avisos,
convites, receitas,
instruções de montagem,
quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas.

(EF2LP01) Ler e compreender, com autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), entre 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.

CM

(EF2LP02) Ler e compreender, com autonomia, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre 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.

RC CM

Campo da vida
pública

Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Competência

(EF2LP03) Ler e compreender, com autonomia, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil, entre outros
gêneros do campo publicitário, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

RC

CD

PS CM

Cartazes, avisos, folhetos,
regras e regulamentos
que organizam a vida na
comunidade escolar

(EF2LP04) Ler e compreender, com autonomia, cartazes,
avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida
na comunidade escolar, entre outros gêneros do campo da
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

IN CM

• Compreensão em leitura
• Enunciados de tarefas
escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos
relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil

(EF2LP05) Ler e compreender, com autonomia, enunciados de
tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos
de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil,
entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

IN CM

(EF2LP06) Apreciar, com autonomia, 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.

RC CM

Campo artístico- • Apreciação estética
literário
• Textos versificados

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Bilhetes e cartas

(EF2LP07) Produzir bilhetes e cartas, com autonomia, em meio
impresso e/ou digital, entre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

Relatos de observação
de processos, fatos, de
experiências pessoais

(EF2LP08) Produzir, com ajuda de professores, pequenos
relatos de observação de processos, de fatos, de experiências
pessoais, mantendo as características do gênero, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Notícias curtas para
público infantil

(EF2LP09) Escrever, com autonomia, notícias curtas para
público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

CM

Frequentação
Cartazes e folhetos para
divulgar eventos da escola

(EF2LP10) Produzir, com ajuda de professores, cartazes e
folhetos para divulgar eventos da escola ou da comunidade,
utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e visuais
(tamanho da letra, layout, imagens) adequados ao gênero,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto, além
de empregar as operações fundamentais de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Pequenos relatos de
experimentos

(EF2LP11) Produzir, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, entre
outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade, além de empregar as operações fundamentais de
produção de texto.

CM

Frequentação
Campo artístico- Reescrita de textos literários (EF2LP12) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo
literário
em prosa
professor, empregando as operações fundamentais de
produção de texto.

RC CM

As Competências CSL
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Recados, avisos, convites,
receitas, instruções de
montagem

(EF2LP13) Produzir, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem, entre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

CM

Aprofundamento
Notícias curtas

(EF2LP14) 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, entre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

CM

Aprofundamento
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Relatos de experimentos

(EF2LP15) Produzir, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, relatos de experimentos, entre 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.

CM

Frequentação
Campo artístico- Cantigas e canções
literário

(EF2LP16) Cantar cantigas e canções, com autonomia,
observando o ritmo e a melodia.

RC CM
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Características dos textos e
gêneros

(EF2LP17) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala
relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

CM

(EF2LP18) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos
digital noticioso, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica
de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF2LP19) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua
resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e
ambientes.
(EF2LP20) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e
associações.
(EF2LP21) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as
ilustrações e outros efeitos visuais.
Segmentação

(EF2LP22) Segmentar palavras em sílabas e/ou remover e substituir sílabas
iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.

CM

(EF2LP23) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.
(EF2LP24) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF2LP25) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.
Semântica

(EF2LP26) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a
diferença de sentido entre eles e formar antônimos de palavras encontradas em
texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-.

CM

Ortografia

(EF2LP27) 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).

CM

(EF2LP28) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
(EF2LP29) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til,
m, n).
Morfologia

(EF2LP30) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão
e -inho/-zinho.

CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Campos

Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Compreensão em leitura
• Textos injuntivos
instrucionais (receitas,
instruções de montagem,
cartas pessoais e diários.

(EF3LP01) Ler e compreender, com autonomia, textos
injuntivos/instrucionais (receitas, instruções de montagem
etc.), com características linguístico-discursivas próprias
desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficovisuais, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

CM

(EF3LP02) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais
e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, entre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as
características dos diversos gêneros epistolares, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

CM IN

• Compreensão em leitura
• Cartas dirigidas a
veículos da mídia
impressa ou digital,
textos publicitários e de
propaganda, recursos
gráfico-textuais.

Competência

(EF3LP03) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de
reclamação a jornais, revistas) e notícias, entre outros gêneros
do campo jornalístico, de acordo com as características dos
gêneros epistolares, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

RC

CD

PS CM

(EF3LP04) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos
de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo
de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários
e de propaganda, como elementos importantes para o
convencimento.

CM

• Compreensão em leitura
• Relatos de observações
e de pesquisas em fontes
de informações

(EF3LP05) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos
de observações e de pesquisas em fontes de informações,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

CM

Pesquisa

(EF3LP06) 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.
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS (continuação)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Campo artístico- • Leitura literária
literário
• Textos em prosa

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

(EF3LP07) Ler e compreender, com autonomia, textos literários
de diferentes gêneros e extensões (contos, crônicas, novelas),
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.

RC CM

(EF3LP08) Reconhecer diálogos em textos narrativos,
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação (e/ou
de elocução; e/ou de dizer) e, se for o caso, o uso de variedades
linguísticas no discurso direto.
• Leitura literária
• Textos em versos

(EF3LP09) Apreciar, com autonomia, poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

• Leitura literária
• Textos dramáticos
• Fluência leitora

(EF3LP10) Identificar, com ajuda do professor, 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.
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Cartas pessoais e diários

(EF3LP11) Produzir cartas pessoais e diários, com expressão
de sentimentos e opiniões, entre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros
epistolares, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto, além de empregar as operações fundamentais de
produção de texto.

CM

Instruções de montagens

(EF3LP12) Produzir instruções de montagens, com a estrutura
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos
a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos
gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto, além de empregar as operações fundamentais
de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Cartas do leitor ou de
reclamação a jornais ou
revistas

(EF3LP13) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais
ou revistas), entre outros gêneros do campo político-cidadão,
com opiniões e críticas, de acordo com as convenções dos
gêneros epistolares, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto, além de empregar as operações fundamentais
de produção de texto.

PS

IN

CM

Frequentação
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Resultados de observações
e de pesquisas

(EF3LP14) Produzir textos para apresentar resultados de
observações e de pesquisas em fontes de informações,
incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos
ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto, além de empregar as operações fundamentais
de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Campo artístico- Finais de conto
literário

(EF3LP15) Produzir finais de contos, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos,
com especial enfoque ao clímax já existente no texto-fonte,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto, além
de empregar as operações fundamentais de produção de texto.

RC CM
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E PRODUÇÃO)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Receitas em áudio ou vídeo.

(EF3LP16) Produzir receitas em áudio ou vídeo, após assistir, em
vídeo digital, programa de culinária infantil, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto, além de empregar as
operações fundamentais de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Telejornal para público
infantil

(EF3LP17) Produzir, em colaboração com os colegas, telejornal
para público infantil com algumas notícias e textos de
campanhas que possam ser repassados oralmente ou em
meio digital, em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros
e o tema/assunto/finalidade dos textos.

CM

Aprofundamento
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Exposição oral

(EF3LP18) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multimodais (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa.

CM

Frequentação
Campo artístico- Declamação de poemas
literário

(EF3LP19) Declamar poemas, em saraus, com entonação
e interpretação adequadas, considerando a situação
comunicativa, a organização específica da fala nesse gênero e
o tema/assunto/finalidade dos textos.

RC CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Características dos textos e
gêneros

(EF3LP20) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas,
instruções de montagem, digitais ou impressos), a formatação própria desses
textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e a diagramação
específica dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou materiais e
instruções de execução – “modo de fazer”).

CM

(EF3LP21) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a formatação
própria desses textos (relatos de acontecimentos, expressão de vivências,
emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação específica dos textos desses
gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).
(EF3LP22) Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas),
digitais ou impressas.
(EF3LP23) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil),
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF3LP24) Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a
formatação e diagramação específica desses gêneros (passos ou listas de itens,
tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), inclusive em suas versões
orais.
(EF3LP25) 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.
(EF3LP26) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
Segmentação

(EF3LP27) 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.

CM

(EF3LP28) 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.
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL (continuação)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ortografia

(EF3LP29) 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).

CM

(EF3LP30) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
(EF3LP31) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.

(EF3LP32) Analisar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
Fonologia

(EF3LP33) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.

CM

(EF3LP34) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos
terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou
não de s.
(EF3LP35) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.
Morfologia

(EF3LP36) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente, ação, objeto da ação.

CM

(EF3LP37) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras
derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para
compreender palavras e para formar novas palavras.
(EF3LP38) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de
propriedades aos substantivos.
Coesão

(EF5LP39) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Campos

Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Compreensão em leitura
• Boletos, faturas e carnês,
cartas pessoais de
reclamação

(EF4LP01) Ler e compreender, com autonomia, boletos,
faturas e carnês, entre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as características do gênero (campos,
itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

CM

(EF4LP02) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais de reclamação, entre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as características dos gêneros
epistolares e considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

PS CM

(EF4LP03) Identificar, em colaboração com colegas, nas
notícias lidas, os fatos, os participantes, local e momento/
tempo da ocorrência do fato noticiado.

CM

(EF4LP04) Distinguir, com ajuda do professor, os fatos das
opiniões/sugestões em textos informativos, jornalísticos,
publicitários etc.

PS CM

(EF4LP05) Ler e compreender, com ajuda do professor,
textos expositivos de divulgação científica para crianças,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

CM

Compreensão em leitura
Lide, pirâmide invertida

• Compreensão em leitura
• Textos de divulgação
científica destinados
à criança, diagramas,
gráficos e infográficos

Competência

(EF4LP06) Reconhecer, com ajuda do professor, a função de
gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de (re)
apresentação de dados e informações.
Pesquisa

(EF4LP07) Buscar e selecionar, em colaboração com colegas,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS (continuação)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Campo artístico- • Leitura literária
literário
• Textos em prosa

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

(EF4LP08) Ler e compreender, de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e extensões (contos, crônicas,
novelas e romances infanto-juvenis), inclusive aqueles sem
ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores etc..

RC CM

(EF4LP09) Reconhecer, com autonomia, diálogos em textos
narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação (e/ou de elocução; e/ou de dizer) e, se for o caso, o
uso de variedades linguísticas no discurso direto.
• Leitura literária
• Textos em versos

(EF4LP10) Apreciar, com autonomia, poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

• Leitura literária
• Texto dramático
• Fluência leitora

(EF4LP11) Identificar, em colaboração com colegas, 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.
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Aprofundamento
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Cartas pessoais de
reclamação

(EF4LP12) Produzir, com autonomia, cartas pessoais de
reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros
epistolares, com a estrutura própria desses textos (problema,
opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

PS CM

Frequentação
Notícias

(EF4LP13) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo
escolar, digitais ou impressas, para o jornal da escola,
noticiando os fatos e seus atores, comentando decorrências, de
acordo com as convenções do gênero notícia e considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto, além de empregar as
operações fundamentais de produção de texto.

CM

Frequentação
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Registros (notas)

(EF4LP14) Produzir registros (notas) 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, além de empregar
as operações fundamentais de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Verbetes de enciclopédia
infantil

(EF4LP15) Produzir, com certa autonomia, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou impressos, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

CM

Aprofundamento
Campo artístico- Capítulos inexistentes
literário

(EF4LP16) Produzir, com certa autonomia, capítulos
inexistentes – a partir de narrativas lidas – que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da
estrutura narrativa, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto/finalidade, além de empregar as operações
fundamentais de produção de texto.

RC CM
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E PRODUÇÃO)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Frequentação
Campo da vida
cotidiana
Campo da vida
pública

Tutoriais em áudio ou vídeo

(EF4LP17) Produzir tutoriais em áudio ou vídeo, após assistir,
em vídeo digital, a programa infantil com instruções de
montagem, de jogos e brincadeiras.

CM

Aprofundamento
Entrevista

(EF4LP18) Produzir entrevistas para serem veiculadas em
rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto
e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/
televisivo e entrevista.

CM

Frequentação
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Exposição oral

(EF4LP19) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multimodais (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa.

CM

Frequentação
Campo artístico- • Recitação de cordel
literário
• Entoação de repentes e
emboladas

(EF4LP20) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas,
em saraus, observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à
melodia.

RC CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Características dos textos e
gêneros

(EF4LP21) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções
de jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e formato específico dos
textos orais ou escritos desses gêneros (lista/apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo).

CM

(EF4LP22) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil),
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF4LP23) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de
âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.
(EF4LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos
em relatórios de observação e pesquisa, como forma de apresentação de dados e
informações.
(EF4LP25) Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, digitais
ou impressos, a formatação e diagramação específica desse gênero (título
do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF4LP26) 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.
(EF4LP27) Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a
diagramação das letras do texto na página.
Segmentação

(EF4LP28) Identificar – na leitura – a função e usar, adequadamente, na escrita:
ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em
diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo
e de aposto.

CM

(EF4LP29) 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.
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL (CONTINUAÇÃO)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ortografia

(EF4LP30) Grafar palavras, utilizando regras de correspondência fonemagrafema regulares diretas e contextuais.

CM

(EF4LP31) 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).
(EF4LP32) Analisar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF4LP33) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos
-agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).
Fonologia

(EF4LP34) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas
em -i(s), -l, -r, -ão(s).

CM

Morfossintaxe

(EF4LP35) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

CM

(EF4LP36) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).
Coesão

(EF4LP37) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO
EIXO: PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS
Campos

Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Compreensão em leitura
• Textos instrucionais de
regras de jogo, anedotas,
piadas e cartuns

(EF5LP01) Ler e compreender, com autonomia, textos
instrucionais de regras de jogo, entre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo com as características do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

CM

(EF5LP02) Ler e compreender, com autonomia, anedotas,
piadas e cartuns, entre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as características do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

RC CM

(EF5LP03) Ler, assistir e compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos,
entre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo
com as convenções dos gêneros e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

PS CM

(EF5LP04) Comparar, com ajuda do professor, informações
sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e
concluir sobre qual é mais confiável e por quê.

CM

(EF5LP05) Ler e compreender, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, verbetes de dicionário, identificando
a estrutura, as informações gramaticais (significado de
abreviaturas) e as informações semânticas.

CM

• Compreensão em leitura
• Notícias, reportagens,
vídeos em vlogs
argumentativos, fatos
noticiosos em diferentes
veículos e fake news

• Compreensão em leitura
• Verbetes de dicionários,
gráficos e tabelas.

Competência

(EF5LP06) Comparar, com autonomia, informações
apresentadas em gráficos ou tabelas.
Pesquisa

Campo artístico- • Leitura literária
literário
• Textos em prosa

(EF5LP07) Buscar e selecionar, com autonomia, informações
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que
circulam em meios impressos ou digitais.
(EF5LP08) Ler e compreender, de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e extensões (contos, crônicas,
novelas e romances infanto-juvenis), inclusive aqueles sem
ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.

RC CM

(EF5LP09) Reconhecer, com autonomia, diálogos em textos
narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação (e/ou de elocução; e/ou de dizer) e, se for o caso, o
uso de variedades linguísticas no discurso direto.
• Leitura literária
• Textos em versos

(EF5LP10) Apreciar, com autonomia, poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

• Leitura literária
• Texto dramático
• Fluência leitora

(EF5LP11) Identificar, com autonomia, 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.
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS/ MULTIMODAIS
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Aprofundamento
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

• Anedotas
• Piadas
• Cartuns

(EF5LP12) Produzir, 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, além de empregar as
operações fundamentais de produção de texto.

RC CM

Aprofundamento
Reportagem digital

(EF5LP13) Produzir, com ajuda do professor, reportagem
digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas
de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de
acordo com as convenções do gênero e considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto, além de empregar as
operações fundamentais de produção de texto.

CM

Frequentação
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Verbetes de dicionário

(EF5LP14) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes
de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

CM

Aprofundamento
Campo artístico- Recontos de narrativas
literário

(EF5LP15) Produzir, com certa autonomia, recontos – a partir
de narrativas lidas – que apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura narrativa, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

RC CM
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ORALIDADE (ESCUTA E PRODUÇÃO)
Campos

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Aprofundamento
Campo da vida
cotidiana

Campo da vida
pública

Resenhas digitais

(EF5LP16) Produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo, após
assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas
de brinquedos e livros de literatura infantil, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade, além de
empregar as operações fundamentais de produção de texto.

CM

Alinhamento
Vídeos para vlogs
argumentativos

(EF5LP17) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs
argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos prévios, de acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

CM

Frequentação
Campo das
práticas de
estudos e
pesquisa

Exposição oral

(EF5LP18) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multimodais (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa.

CM

Frequentação
Campo artístico- Textos dramáticos
literário
encenados

(EF5LP19) Representar cenas de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.

RC CM
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/MULTIMODAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Características dos textos e
gêneros

(EF5LP20) 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).

CM

(EF5LP21) 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 esses.
(EF5LP22) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as
escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou
argumentativos.
(EF5LP23) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os
recursos multimodais presentes nesses textos digitais.
Segmentação

(EF5LP24) 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.

CM

Ortografia

(EF5LP25) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonemagrafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

CM

(EF5LP26) Reconhecer a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
Semântica

(EF5LP27) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra
com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o
significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados na linguagem usual.

CM

Fonologia

(EF5LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

CM

Morfologia

(EF5LP29) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos
verbais do modo indicativo.

CM

(EF5LP30) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EF5LP31) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem
entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.
(EF5LP32) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas
por adição de prefixo e de sufixo.
Coesão

(EF5LP33) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

CM

(EF5LP34) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade.
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Questões de natureza
metodológica e didática

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DE LEITURA
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Todo professor é, em alguma medida, um modelo de

Na escola, todos os que se envolvem com edu-

leitor para seus estudantes. Então, um dos primeiros

cação – em geral – têm a preocupação de tornar

desafios que se apresenta a esse profissional é a neces-

os conhecimentos que circulam pela sociedade

sidade de conhecer o maior número de obras e de pro-

em conteúdos escolares. Essa preocupação é justa.

duções literárias que dialoguem com a realidade deles.

Chamamos isso de transposição didática. Quando se

A primeira estratégia didática de leitura que apre-

trata de ensinar os estudantes a aprender a ler textos

sentamos é a da retroalimentação literária. Isso sig-

literários, essa transposição precisa ser muito bem

nifica que nós, com o passar do tempo e com uma

controlada. O que isso quer dizer?

formação mais restrita, temos a tendência de hierarquizar as literaturas e passamos a classificá-las.
Dessa forma, é preciso que, na condição de pro-

Os textos literários possuem uma dinâmica de
vida muito própria e peculiar. Tente responder a
esta pergunta:

fessores de linguagem/língua, conheçamos e leiamos
gêneros/textos que nossos estudantes leem. Só assim
será possível adentrar no universo deles, escolhendo

Como as pessoas leem literatura fora da escola?

– para a sala de aula – aquelas obras que julgamos
imprescindíveis e de qualidade, naturalmente.

Certamente, ninguém lê literatura só para encontrar quem é a personagem, o clímax, o desfecho etc.

• Neste ano, quantos livros de literatura infantojuvenil ou infantil você incluiu na sua lista de leitura?
• Nessa lista, estão obras que você não conhece e que
têm circulado pelo mundo afora?

Podemos fazer isso a partir de um texto literário também. Mas – na vida real – as pessoas leem, porque se
sentem atraídas por um livro, por um autor ou por um
enredo. Na escola, não precisamos mudar radicalmente a maneira como se lê lá fora. Para isso, a segunda
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estratégia didática que apresentamos é a leitura de
escolha pessoal ou íntima.

Esta é a quarta estratégia didática de leitura: a
roda de leitura. Essa estratégia didática colabora para
a aprendizagem de comportamentos de leitura que –

•

Em que momento de sua rotina estão
previstas aulas para uma visita planejada
à sala de leitura ou à biblioteca de sua
escola?

geralmente – são deixados de lado quando se ensina a
ler textos literários.
Quantas vezes você já comprou um livro porque
alguém leu e disse que era bom?

•

Os estudantes podem manusear os livros
do acervo?

•

Como eles estão dispostos: ao alcance de
todos e de maneira atraente?

impressões de leitura a respeito do livro, do autor, do

•

Mais do que isso: esses livros podem ser
emprestados?

turas. Muitas vezes, a roda de leitura tem sido confun-

Esse é o objetivo da roda de leitura: socializar
enredo e, além disso, engajar colegas para outras leidida com a prática escolar de preenchimento de ficha
de leitura.
Isso pode ser válido no ensino de leitura, mas não
representa – necessariamente – uma roda de leitura
cuja finalidade é promover a leitura e o compartilha-

Ainda que seja um empréstimo rápido, para se
fazer a leitura na sala de aula, a leitura de escolha

mento da literatura. Isso, nas redes sociais, tem funcionado bastante.

pessoal ou íntima é um momento importante para
os estudantes aprenderem sobre esse objeto simbólico, isto é, o livro (seja ele impresso ou digital).
Dessa forma, leitura de escolha pessoal ou íntima
está diretamente associada à prática de emprésti-

Nossos estudantes são especialistas em seguir
vlogers... que tal levar, para a sala de aula, vídeos
de indicações literárias e, assim, fomentar a leitura
literária por meio das rodas de leitura?

mos de livros.

O que você acha de incluir, na sua rotina, a sala de
leitura ou a biblioteca de sua escola como mais um
espaço para aprendizagem da leitura literária?

Tente incrementar as rodas com perguntas orientadoras, faça-as de maneira geral e previamente. O
objetivo não é verificar apenas se os estudantes leram
ou não o livro, mas destacar o caráter humanizador
que a literatura desencadeia em nós. Para isso, além

Perseguindo essa ideia de que, na escola, podemos

de programar as perguntas, você pode fazer cards,

ler textos literários como se faz na vida fora desse

como se fossem cartas de baralho, e propor uma brin-

espaço. Depois de uma leitura de escolha pessoal ou

cadeira com as perguntas e as leituras realizadas.

íntima e de um empréstimo, vale a pena compartilhar
com os colegas aquilo que se leu, não é mesmo?
Todas as vezes que lemos um livro, surge aquela
vontade de compartilhar o que lemos com alguém,
de colher outras impressões, de trocar ideias, de falar
bem – ou mal de mostrar contentamento, descontentamento, de avaliar um autor, uma obra ... Pois bem:
isso tudo também pode ser aprendido na escola.
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Merecia estar
no Museu
Escolha uma
ilustração ou
uma imagem
sugerida para
leitura

O que você
ainda está
fazendo aqui?
Escolha um
personagem que
não gosta ou que
acha que não
contribui nada
para a história.

Um lugar
para passar
as férias
Escolha
um cenário
inesquecível
do livro lido.

Comente o
trajeto de sua
leitura

Teve o que
merecia!

É hora do
jantar...

Escolha o vilão
mais cruel para
colocar na prisão
para sempre

Qual livro você
leu mais rápido
e com menos
pausas?
Por quê?

Deus
me livre!

Eu levaria para
um café

Se ele ainda
estivesse aqui...

Comente uma
passagem
dolorosa, triste,
que você não
deseja para
ninguém.

Escolha um
personagem
apaixonante
para tomar
um café

Escolha um
personagem
para levá-lo
em aventuras
pelo mundo.

Acidentes de
percurso

Um verso ou
trecho do texto
para anotar no
diário.

Troféu
esquisitice
vai para...

De um fôlego,
interrompida,
dilacerada,
apaixonada,
solitária,
comentada
com outro etc.

Escolha uma
passagem
que poderia
ter sido
diferente em
sua avaliação.

Escolha um autor,
personagem
ou ilusrador
e faça a defesa
do troféu.

FONTE: SÃO PAULO, 2012.

Iniciamos esta seção, falando a respeito de modelos leitores. Foi dito que o professor pode e deve ser
esse modelo para muitos estudantes.

que não pode ser abandonada ao longo dos anos de
escolarização.
Essa estratégia colabora – e muito – com o desenvolvimento de práticas leitoras, alimenta o caráter

Você já viajou a partir da leitura feita por alguém?

fantasioso da literatura e, além disso, ensina comportamentos básicos de leitura, como o ato de ouvir.
Parece que, ao longo do tempo, vamos nos esquecendo

A entonação, a escolha do ritmo de leitura e

de que aprendemos muito, ouvindo alguém.

outros recursos nos levam a imaginar, a recriar outros

As histórias dos antepassados eram contadas

mundos impossíveis. A leitura em voz alta feita

para serem ouvidas, pois muitos não tinham, em

pelo professor é uma excelente estratégia didática

mãos, o recurso do livro. Por isso, na escola, podemos
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associar a leitura em voz alta feita pelo professor com
a presença do livro (impresso ou digital).
Em muitos contextos sociais, somente na escola
muitos de nossos estudantes terão contato com o objeto livro. Dessa forma, não precisamos abandoná-lo para
fazer uma leitura em voz alta. Há uma grande diferença
entre contação de história (situação comunicativa que
prescinde do livro e exclusivamente oral) e leitura em
voz alta (que convoca o livro e todo um ideário de cultura do escrito para ensinar linguagem escrita).
Por isso, ao fazer uma leitura em voz alta, precisamos ter o livro conosco na sala de aula. Um detalhe
importante: ler em voz alta implica preparo e planejamento... uma leitura em voz alta de qualidade precede

Leitura colaborativa é uma atividade de leitura
cuja finalidade é estudar um determinado texto em
colaboração com outros leitores e com mediação do
professor. O foco do trabalho é o processo de leitura
– e todos os seus conteúdos específicos –, e não o
produto desse processo, como acontece em uma
atividade de leitura silenciosa com questões para
serem respondidas por escrito – que permite apenas a
verificação do que o aluno compreendeu do texto, ao
invés de ensiná-lo como se faz para ler.
A leitura colaborativa se presta para o trabalho com
os procedimentos e as capacidades requeridos do
sujeito em uma situação de leitura.
BRÄKLING, Kátia Lomba. Disponível em: http://www.ceale.fae.
ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-colaborativa.
Acesso em 01/09/2018.

algumas leituras anteriores. Prepare-se para ler em
voz alta para os seus estudantes e você verá como isso
pode melhorar qualitativamente esta estratégia!

Na vida, também lidamos com textos mais complexos e de maiores extensões (é o caso do romance,

A leitura silenciosa é a quinta estratégia didática

da novela, por exemplo). No Ensino Fundamental,

desta seção. Se há uma estratégia que empregamos,

associada à leitura em voz alta feita pelo professor,

com frequência, fora da escola para a realização de

pode-se empregar a leitura programada/integral de

nossas próprias leituras, essa é a leitura silenciosa.

textos extensos. Trata-se de uma estratégia didática

Uma estratégia, aparentemente fácil, mas trabalho-

que visa imergir os estudantes em uma leitura exten-

sa. Dá trabalho, especialmente em nosso contexto,

sa que convoca outros leitores:

entender que – para ler em silêncio – o barulho é
dispensável.

Na escola, os textos de maior extensão costumam

Não se trata de empregar essa estratégia o tempo

ser lidos silenciosamente ou como atividade para

todo, mas ela pode aparecer em nossa rotina, especial-

fazer em casa. São possibilidades reais, importantes

mente quando os estudante já tiverem algum domínio

e necessárias. No entanto, em sala de aula, podemos

do sistema de escrita alfabético ou a partir de livros

investir em uma leitura integral dividida em partes,

integralmente ilustrados.

isto é, o professor pode planejar – ao longo de uma

Ler silenciosamente envolve concentração e,

semana ou bimestre – leituras em voz alta de partes

sobretudo, respeito com o outro, com o colega. Um can-

de um romance (juvenil, infantil), da novela (juvenil,

tinho, um espaço pequeno, que sejam, colaboram muito

infantil) . Para isso, estabelece uma rotina habitual,

para o desenvolvimento dessa estratégia, que é muito

que pode se dar em momentos ou dias específicos

utilizada por quase todos os leitores mundo afora!

da aula. É uma maneira de desafiar, criar expectati-

A leitura colaborativa é uma estratégia didática uti-

vas e de demonstrar aos estudantes que ler textos

lizada para se compreender textos complexos. Parte-se

mais extensos envolve procedimentos diversos [...]

do pressuposto de que, interagindo com colegas que

(COSTA, 2018, p. 59)

possuem outros conhecimentos de mundo, pode-se
compreender um texto (objeto de ensino) que se mos-

Finalmente, uma a última estratégica didática diz

tra desafiador ou complexo. Enquanto lê, o professor

respeito ao trabalho com textos dramáticos. Referimo-

organiza paradas estratégicas, buscando do grupo cola-

nos à leitura dramática. Ela é, comumente, confundi-

boração para se entender um ponto-chave e determi-

da com fazer “teatro” ou “dramatizar” textos escritos.

nante para se garantir a compreensão do texto:

Na verdade, essa estratégia nasce da necessidade de,
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a partir dos textos que foram produzidos para serem

Por outro lado, os textos e os discursos que pro-

encenados, realizar uma transposição didática que

duzimos, ao longo da vida e em nossa sociedade, são,

visa à aquisição de fluência leitora. Os textos dessa

ao mesmo tempo, processos e produtos de interações

natureza acompanham rubricas e outras característi-

humanas. Assim, os textos e os discursos não têm um

cas próprias que, em um contexto real de uso, permite

nascedouro, mas vários. Eles nascem de outros textos

que sejam ensinados diversos procedimentos de leitu-

e de outros discursos.

ra, tais como: ritmo, cadência, prosódia e, além disso,

Para compreendê-los, muitas vezes, precisamos

conhecimentos oriundos de aspectos multissemióti-

criar condições para que nossos estudantes consi-

cos: gestualidade, movimento etc.

gam perceber essas relações, as quais – quase sempre – não são tão perceptíveis como gostaríamos que
fossem. Há textos que oferecem certa complexidade
e a sua compreensão necessita de um trabalho intencional que envolva esta capacidade: identificar e esta-

CAPACIDADES DE LEITURA E TRABALHO

belecer relações entre os textos e discursos. A esse

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

processo, damos os nomes de intertextualidade e
interdiscursividade.

Todo trabalho com a linguagem envolve textos, que
são unidades básicas do ensino de línguas. Esses textos se organizam em gêneros textuais ou discursivos.

Como fazer isso nas atividades de leitura do dia a dia?

Em um trabalho que envolva capacidades de leitura, é
preciso entender que os textos se organizam para além

Quando os conteúdos ou temas de um texto se

do escrito e que, independente da modalidade em que

relacionam com outros textos já lidos ou conhecidos,

ele for produzido, precisamos ler textos que circulam

é possível levar os estudantes a pensarem nas rela-

na sociedade por meio de algumas estratégias.

ções intertextuais, isto é, entre os textos. Para isso,

A primeira delas consiste na reconstrução do

crie consignas do tipo: identifique o tema/conteúdo

contexto de produção e recepção dos textos. Assim,

“tal” e, em seguida, relacione-o com o texto “y”. Em que

embora o gênero seja mais um conteúdo disponível

medida essa relação está presente? Explique.

para o ensino de Língua Portuguesa, é necessário que

Já em relação à interdiscursividade, estamos

levemos os estudantes a pensarem em aspectos bási-

falando de uma capacidade de compreensão que

cos da leitura e que, muitas vezes, antecedem o traba-

envolve os discursos que já se conhece ou que estão

lho com o gênero propriamente dito. Para compreen-

ligados aos discursos que circulam no texto lido. O

der bem um texto, precisamos recuperar o contexto de

exemplo da consigna anterior pode ser facilmente uti-

produção. Esse trabalho pode se dar com o auxílio de

lizado para este momento.

cinco perguntinhas básicas:

Hoje, sabemos que os textos já não se organizam
apenas nas modalidades escrita e oral da língua e da

• Quem produziu esse texto?
• Para quem esse texto foi produzido?

linguagem. Há outras modalidades da linguagem verbal envolvidas na produção e recepção dos textos. Por
isso, é preciso levar os estudantes a perceberem que

• Onde circula esse texto?

outras linguagens incidem diretamente na constru-

• Quando esse texto foi produzido?

ção de sentidos do texto.

• Como esse texto foi organizado?

Perceber outras linguagens consiste, portanto, no
trabalho intencional e que leve o estudante a enxergar:
sons, movimentos, diagramas, esquemas, imagens
estáticas, imagens em movimentos, cores, gráficos e
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mapas, por exemplo. Mas não basta apenas percebê-los, é preciso que se compreendam os sentidos que

3. Você concorda... por quê?
4. Você discorda... por quê?

vão sendo construídos no texto a partir da presença
(ou ausência) de uma outra linguagem.

Esta é uma capacidade importantíssima para o

Que textos ou gêneros podem ser utilizados para

ensino-aprendizagem de questões cidadãs e, justa-

um trabalho com esta habilidade? Aqui, vão algumas

mente por isso, não pode ficar de fora nas aulas de

sugestões:

Língua Portuguesa.

1. Histórias em quadrinhos, tiras, HQs, charge, mangás e graphic novels.

2.
3.
4.
5.

Curtas de animação.
Canções.
Clipes.

CAPACIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

Infográficos.

(ESCRITOS E MULTISSEMIÓTICOS)

Como foi dito, não basta que percebamos essas

Anteriormente, tratamos de algumas capacidades de

outras linguagens, mas que haja um trabalho intencio-

leitura, falamos a respeito da reconstrução do con-

nal com cada uma delas, a fim de que os estudantes

texto de produção, que envolve – em alguma medida

compreendam o todo complexo de um texto multimodal,

– o ato de ler. Nessa mesma direção, nos momentos

isto é, que se constitui de vários modos da linguagem.

cuja produção de texto for objeto de aprendizagem

Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (2017)

nas aulas de Língua Portuguesa, é preciso pensar no

deu muita ênfase à seguinte capacidade: elaborar

contexto que o texto a ser produzido pelos estudantes

apreciações de valores éticos, estéticos e políticos

deve ter, isto é, precisamos situá-los em uma prática

que circulam nos textos, pois não é uma tarefa fácil.

de produção textual social.

De que trata essa capacidade, afinal? Quando reconhe-

No mundo, não produzimos textos para entregar

cemos que, nos textos circulantes em nossa socieda-

ao professor. Eles circulam na sociedade e cumprem,

de, há um caráter discursivo, entendemos que eles

ao mesmo tempo, um papel social. Dessa maneira, é

nunca serão neutros e que eles trazem consigo valo-

importante que, ao propormos uma produção de tex-

res dos tipos: éticos, estéticos ou políticos.

tos, façamos estas perguntas para os estudantes (e para

Isso significa dizer que o papel do professor, neste

nós), com vistas a definir um contexto de produção real:

contexto, é garantir a voz ao estudante, levando-o a
expressar-se por meio de apreciações que não extrapolem aquilo que a leitura do texto permite, seja no
nível temático ou no discursivo. Assim, é possível que
a leitura de uma notícia, por exemplo, possa oferecer
subsídios para uma discussão, para a identificação
de um posicionamento do veículo que a divulgou, do
repórter ou jornalista etc.
Por isso, é muito importante que o professor se
atente aos valores que estão envolvidos, de maneira
implícita ou explicitamente, nos textos que lemos em
sala de aula. Para isso, pode-se propor atividades que
envolvam estes verbos-comando e/ou consignas:

1. Avalie o posicionamento...
2. Posicione-se em relação ao/à...

1. Quem produzirá esse texto e qual o papel
social a ser assumido por essa pessoa
(jornalista, médico, articulista etc.)?
2. Para quem esse texto será produzido
(interlocutor virtual)?
3. Onde esse texto vai circular (em qual
portador)?
4. Quando esse texto vai circular?
5. Como esse texto será organizado (a forma)?
6. O que pode e deve haver nesse texto (o
conteúdo)?
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É muito importante que o estudante conheça

1. No caso de textos escritos:

esses elementos contextuais, que podem remontar

•

O texto será organizado em prosa e por parágrafos?

um cenário real ou ideal para a produção de um texto

•

Quantos parágrafos? O que deve ser escrito em

(seja ele escrito ou multissemiótico).

cada um deles?

A alimentação temática é, sem dúvida, um

•

O texto será organizado em versos e estrofes?

dos pontos altos para a produção de um texto.

•

Como esses parágrafos, versos ou estrofes vão se

Reconhecer os diversos textos ligados ao tema da
produção envolve:

1. a leitura de textos diversos, principalmente
com a finalidade de ler para estudar;
2. a discussão dos textos lidos, em rodas de
conversa ou de leitura;
3. a possibilidade de assistir a vídeos (filmes,
documentários e afins) que tratem da mesma
temática.

articular textualmente?
•

Haverá título: sim ou não? Qual?

2. No caso de textos multissemióticos:
•

Que

modalidades

da

linguagem

serão

empregadas?
•

Como elas se articularão entre si para criar
sentidos?
Se você gosta de organizar esquemas e roteiros

para planejar seus textos, este é um ótimo momento
de ensinar os estudantes a planejarem seus textos a
partir de elementos visuais, tais como: tabelas, organogramas e afins.
Somente após haver considerado o contexto de

Dessa maneira, quanto maior for a diversidade

produção, a alimentação temática e o planejamento, é

de textos a que os estudantes serão expostos, melhor

que o estudante será levado a textualizar a sua produ-

será o aprofundamento temático e a sustentação

ção, ou seja, trata-se do momento em que ele deverá

que eles terão para produzir seus próprios textos. É

escrever (se for o caso) o texto propriamente dito. Para

importante, também, que – ao trabalhar com a habi-

isso, muitas outras habilidades estão em jogo, princi-

lidade de alimentar-se tematicamente – o professor

palmente as que envolvem:

lance mão de estratégias que levem os estudantes a

•

Articulação e estabelecimento das partes do texto;

perceberem a progressão temática, condição essen-

•

Emprego de articuladores textuais;

cial para que o texto tenha uma fluência própria e

•

Seleção e hierarquização das informações, com

que, ao mesmo tempo, o leitor não o abandone após

vistas a uma progressão temática.

o segundo parágrafo. Para produzir textos seus, de

•

Emprego de mecanismos de coesão;

quantos outros você precisou? Já pensou nisso?

•

Análise da coerência;

•

Emprego da variedade linguística adequada à pro-

Nessa mesma direção, todo produtor de texto
experiente sabe que um texto não nasce do nada.
Há quem acredite em inspiração. Preferimos ficar

posta de produção de texto.
•

Uso de diversos recursos multissemióticos.

com aqueles que defendem que produzir texto é
mais transpiração do que inspiração. Transpirar é

A última capacidade relaciona-se diretamente à

sinônimo de trabalho. Um bom trabalho de produ-

ideia de produção textual situada no tempo e no espa-

ção de texto antecede um planejamento adequado.

ço. Todo bom produtor de texto, ao terminá-lo faz – ao

Este é o momento em que podemos ensinar nos-

menos – uma leitura de revisão. Esse procedimento,

sos estudantes a pensarem na forma e no conteúdo

que é uma habilidade, precisa ser ensinado nas aulas

do texto a ser produzido. Para isso, as questões a

de Língua Portuguesa, pois – como sabemos – não é

seguir podem ajudar:

uma tarefa das mais fáceis.
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Muitas vezes, a revisão implica mais de uma

Oralidade na sala de aula

leitura, o que pode dificultar a disposição de quem

Historicamente, o ensino da oralidade foi relegado

produz um texto. Então, precisamos de mais um

ao da modalidade escrita da língua. Com frequência,

desdobramento: além de propor que seus estudan-

ensinar oralidade tem virado sinônimo de um tra-

tes revisem sozinhos o texto, procure utilizar este

balho com a linguagem oral como um complemento

momento para uma revisão coletiva do texto de um

à escrita. No entanto, a oralidade cumpre um papel

dos estudantes turmas.

importantíssimo para a aprendizagem da língua e,

Com isso, você pode iniciar o trabalho com mais
uma prática de linguagem, a Análise Linguística.

especificamente, da língua materna. Dessa forma, resta-nos a pergunta:

Nesse processo de revisão coletiva, não se trata,
obviamente, de um momento em que o produtor do
texto, a ser revisado, passará por uma situação vexatória. Há mecanismos que podem evitar isso, tais

Que textos orais devem ser tomados como objetos de
ensino nas aulas de Língua Portuguesa?

como: a omissão do nome; a projeção com instruÉ preciso considerar que os alunos chegam à esco-

mentos digitais e afins.
Não se esqueça de que a reescrita também é uma

la com um conhecimento razoável dessa modalidade

estratégia a ser ensinada e aprendida. Após a revisão,

da língua e que, por isso, nós, professores, precisamos

quase sempre, é preciso reescrever/refazer o texto e

fazer escolhas do que ensinar na dimensão da orali-

apresentar outra versão.

dade. Para isso, precisamos investir em um ensino da

Finalmente, é preciso associar essas capacidades
de produção de textos (escritos e multissemióticos)

língua que privilegie os gêneros orais (ou situações de
comunicação) que estão na vida pública, tais como:

a uma estratégia de didática de produção de textos
escritos. Para isso, considerando as metas de aprendizagem para o Ensino Fundamental, pode-se pensar
em estratégias a partir do que se espera, ou seja, uma
escrita compartilhada ou autônoma:

1. Exposição oral;
2. Relato de experiência;
3. Entrevista;
4. Discussão em grupo;

Autônoma
Escrita de textos
que se sabe
de memória
Recontos
Reescrita com
modificações
Escritas
de autoria

Compartilhada
Reescrita
com escriba
Escrita com
letras móveis

5. Relato de estudo;
6. Debate;
7. Assembleias (escolares, de classe, da escola);
8. Contação de histórias;
9. Saraus e slams.

Recontos
Reescrita com
modificações
Esses gêneros (ou situações comunicativas) inserem uma complexidade na produção e na escuta dos
textos orais que requerem um trabalho de maior aprofundamento com os estudantes. Por isso, capacidades
como: recuperar o contexto de produção e recepção;
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alimentação temática; planejamento; textualização e

Com vistas a uma exemplificação, insistimos, as

revisão também estão envolvidas na produção desses

tecnologias digitais podem ser muito interessantes

gêneros orais ou nas situações comunicativas.

para aprendizagem de uma situação comunicativa

Ademais, no ensino de Língua Portuguesa, quando

específica e, ao mesmo, é uma forma de garantir uma

se trata da prática da oralidade, é preciso que o profes-

aprendizagem da fluência leitora. Na Base Nacional

sor considere três aspectos básicos:

Comum Curricular, vocês verão que há objetivos de
aprendizagem que tratam da possibilidade da produ-

1. A situação de comunicação:

ção de um áudio livro (ou audiobook).

•

Quem fala?

•

Para quem fala?

ta muito útil para o compartilhamento e organização

•

Onde fala?

de áudios, o PODCAST. Você conhece? É uma ferra-

•

Com quais finalidades fala?

menta poderosa que nos permite organizar e compar-

•

O que fala?

tilhar áudios de diversas naturezas.

•

De que modo a fala será organizada?

2. A organização interna do gênero:
•

Encadeamento dos temas;

•

Recapitulação e retomadas;

•

Respeito às trocas de turnos, ou seja, dos momen-

Inclusive, o documento menciona uma ferramen-

Que tal gravar com sua turma um áudio livro com
histórias de assombração, por exemplo, e – em
seguida – publicar nessa ferramenta?

tos de fala;
•

Planejamento do conteúdo temático;

•

Definição ou construção de regras comuns para

Análise linguística/multimodal na leitura e na
produção de textos (escritos e orais)

mediar a fala;

O sucesso de um bom trabalho com análise linguística não está no fato de darmos um nome “teórico”

3. As características linguísticas

para o ensino de gramática normativa, por exemplo.

•

Coesão temática;

Estamos falando de uma prática importante que, prio-

•

Sinalização do texto, tais como explicações,

ritariamente, deve estar associada aos momentos de

organizadores temporais, indícios de manutenção

revisão textual (individual ou coletiva).

da fala (né, é, então...)

Nesse sentido, os textos dos estudantes devem ser

•

Utilização de suportes para apoiar a fala;

a base para que possamos investir em análise linguís-

•

Introdução de exemplos ou explicações;

tica. Por quê? Não há propósito para o ensino sistema-

•

Reformulações do que foi dito para garantir a

tizado de nomenclatura e regras se, para os seus estu-

compreensão.

dantes, elas não fizerem o menor sentido. Analisando

Retórica discursiva (planejamento de um ethos

a produção dos próprios estudantes, ganhamos tempo,

discursivo, ou seja, a projeção de uma imagem do

pois evitamos que percamos horas explicando sobre

orador para auditório).

um tópico linguístico que não lhes faz falta. Assim,

•

os textos dos estudantes mostram ao professor o que
Professor, ao trabalhar com os gêneros orais, lem-

pode ou não ser sistematizado.

bre-se desses três aspectos para ensinar e, também,
avaliar a aprendizagem dos seus estudantes. Sem
dúvida, há uma infinidade de tecnologias que podem
potencializar o ensino de oralidade nas aulas de
Língua Portuguesa.
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Por fim, o ensino-aprendizagem de ortografia
O que a produção de texto escrito de seus estudantes
tem mostrado a você?
Que aspectos requerem mais trabalho com Análise
Linguística?

tem se mostrado um verdadeiro desafio nas aulas de
Língua Portuguesa. Depois de serem considerados
alfabéticos, o trabalho com essa habilidade é comumente deixado de lado. Para vencer isso, é preciso
entender que a ortografia é, em alguma medida, o
resultado de convenções notacionais que implicam

De maneira geral, o trabalho com Análise

dois princípios básicos:

Linguística envolve aspectos fundantes que, muitas

•

as regularidades

vezes, estão ligados à textualização. Por isso, procure

•

as irregularidades

observar se os seus estudantes têm:
•

Empregado, coesa e coerentemente, articuladores

Ficaremos com o primeiro caso. Nesse sentido, é

textuais .

possível investir em uma avaliação diagnóstica, alia-

•

Empregado os sinais de pontuação adequadamente.

da às habilidades de textualização e de revisão, em

•

Utilizado os mecanismos de coesão referencial e

que você consiga mapear quais são as principais difi-

sequencial .

culdades de seus alunos, no que diz respeito a:

Analisado e empregado, quando necessário, os

1. Regularidades diretas (p, b, t, d, f v, m no início de

•

tipos de coerência , quando da redação do texto a
ser produzido.

sílaba, n no início de sílaba).

2. Regularidades contextuais (O ou U final de palavras; O ou U final de palavras; R final de sílaba; RR).

•

Observado as convenções ortográficas.

•

Empregado adequadamente vocabulários

3. Regularidades morfossintáticas (AR, ER, IR infiniti-

e expressões prototípicas do gênero/texto

vo; AM passado e outros; ÃO futuro; OU, EU, IU pas-

produzido.

sado; ANDO, ENDO, INDO gerúndio; SSE subjuntivo).

•

Empregado os recursos morfossintáticos disponíveis na variedade padrão da Língua Portuguesa,
quando necessário.

Lembre-se de que, mais do que ensinar descrição
de regras ortográficas, fazer um diagnóstico da turma
ajuda a saber o que atacar durante os processos de

Feito isso, você terá um diagnóstico do que pode

textualização ou de revisão. Tente organizar as infor-

ou não “ser atacado” com mais urgência no ensino de

mações de sua turma e dos estudantes em tabelas e,

análise linguística.

a partir daí, observe as dificuldades mais frequentes
para, em seguida, sistematizar as questões necessárias relativas à ortografia.
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A Língua Inglesa no
Ensino Fundamental:
Reflexões e Proposições

O

Ensino Fundamental, no que diz respeito ao currículo de Língua Inglesa, é
tomado neste documento como etapa de consolidação das aprendizagens
que começaram a ser desenvolvidas na Educação Infantil. Nesse sentido, as
capacidades integrantes e propostas para o ensino dessa língua, quais sejam: listening, speaking, reading e writing, ﬁguram sob a égide de uma integração.
Integrar é, em certa medida, o verbo que indica e

a aprender stricto sensu uma fórmula de Bháskara,

pauta as ações curriculares de Língua Inglesa no Ensino

para citar um exemplo. Tampouco, que os profes-

Fundamental. Além das capacidades linguísticas supra-

sores de outros componentes ensinem objetos de

citadas, integram-se, ao longo desses 9 anos de escola-

conhecimento que são próprios de suas áreas nessa

rização, os saberes e conhecimentos que circulam nos

língua, pois:

demais componentes curriculares, assumindo – como
se verá mais adiante – uma abordagem metodológica

Há, ainda, programas de ensino nos quais a língua é

CLIL (Content and Language Integrated Learning).

vista como meio e não como fim. Na educação bilín-

Nessa integração CLIL, o mote das interações

gue, o currículo é organizado em torno da ideia de

sociais (professor, aluno e objeto de ensino) é dado por

que a língua é aprendida no trabalho com diferentes

atividades linguístico-discursivas que assumem pre-

componentes curriculares (English across the curri-

ponderância sobre os conhecimentos específicos das

culum). Desse modo, temas e conteúdos conceituais

demais atividades de uma ação que se baseie na abor-

de diferentes áreas do conhecimento, tais como geo-

dagem CLIL para ensinar e aprender.

grafia, história, matemática, têm estatuto de conteú-

Em outras palavras, não se trata de tornar as
aulas de Língua Inglesa um tempo-espaço dedicado

do também para o ensino de língua inglesa (DONINI,
PLATERO e WEIGEL, 2001, p. 28).
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Diante disso, neste documento, assevera-se a

Diante de tais objetivos integradores, entende-se

necessidade de uma integração progressiva que

que o trabalho a ser realizado no Ensino Fundamental

reúna, no bojo de sua proposta, a tomada de textos

não é o da justaposição teórica, isto é, uma prática que

(escritos, orais ou multimodais) para:

tome textos de outras áreas como objetos de ensino

1. Partir dos interesses dos alunos;
2. Ensinar e aprender aspectos linguísticos subja-

apenas para “transformá-los” em Língua Inglesa. Há,

centes a eles;

na integração aqui apresentada, um princípio importante que funda o trabalho do componente curricular

3. Problematizar, ampliando, os assuntos ou temas

em discussão: o ponto de partida e o de chegada serão

que circundam os conhecimentos de outras áreas

os textos (escritos, orais e multimodais) e as práticas

e das diferentes culturas;

de linguagem que os envolvem: listening, speaking,

4. Analisar os tipos de organização textual mais fre-

reading e writing.
Assim, a centralidade das atividades de lingua-

quentes em diversas áreas do conhecimento;

5. Adquirir fluência em Língua Inglesa, consideran-

gem está nos textos. A ideia de partida e de chegada

do situações reais de uso que estão presentes em

retoma as origens da palavra currículo, do latim curri-

culum, que – entre outras acepções – pode significar

outros componentes curriculares.

corrida. Isso significa que os atos de aprender e ensinar Língua Inglesa no Ensino Fundamental podem
ser explicitados a partir de uma metáfora do percurso,
conforme se pode observar no diagrama a seguir:

Lexical Approach

C
L
I
L

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

Conectivismo
NTDIC

Multiletramentos
Chegada
Texto (escrito, oral
ou multimodal)

Partida
Texto (escrito, oral
ou multimodal)
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No diagrama, a pista ilustra uma corrida rumo à

Ademais, considerando o diagrama e a metáfora

aquisição de conhecimento e de aprendizagens em

da corrida, observa-se a presença de uma inclusão

que, ao longo do currículo de Língua Inglesa do Ensino

ao ponto de chegada, isto é, o Commom European

Fundamental, os alunos do Colégio São Luís estão

Framework of Reference (CEFR). Nesse sentido, enten-

envolvidos. A corrida, para relembrar a etimologia lati-

de-se que – ao final do 9º ano do Ensino Fundamental

na da palavra currículo, começa, conferindo centrali-

– o Colégio São Luís, após os alunos terem percorri-

dade aos textos e às práticas de linguagem.

do uma estrada rumo ao conhecimento da Língua

No meio do percurso, o professor lançará mão

Inglesa, cria condições para que – se desejarem – os

de estratégias didático-pedagógicas que conferi-

estudantes estejam aptos para se submeterem a ava-

rão ao aluno mais segurança para aprender a lín-

liações internacionais, principalmente considerando

gua-alvo (CLIL, Lexical Approach , Conectivismo,

os níveis explicitados no CEFR, que certificam graus

NTDIC e Multiletramentos). Dessas estratégias,

de conhecimento da língua.

entre os pontos de chegada e partida, há aquela que

Dessa forma, não são as competências e habili-

entrecruza e intercepta esses momentos cruciais:

dades descritas em uma Matriz de Avaliação (CEFR)

os multiletramentos.

que suportam a aprendizagem de Língua Inglesa no

Mais adiante, neste documento, discutem-se os

Colégio São Luís. Entende-se que elas atuam no sen-

fundamentos desse termo. Kern (2000), estudando os

tido de justapor e fazer um recorte nos objetivos de

currículos de Língua Inglesa, analisa seus principais

aprendizagem e desenvolvimento explicitados neste

objetivos de aprendizagem. Tomando os resultados

documento. Em outras palavras, o CEFR indica níveis

de sua pesquisa, identifica-se que o fato de este currí-

de conhecimento da língua, mas o Currículo deste

culo filiar-se à perspectiva dos multiletramentos evi-

Colégio é o percurso necessário para se chegar a tais

dencia objetivos de aprendizagem que o diferencia

níveis. A inversão dessa ordem configura inadequa-

de outras perspectivas de ensino de Língua Inglesa,

ção pedagógica, metodológica e resulta em confusão

fincando seus movimentos teórico-práticos a partir

entre documentos distintos, quais sejam: uma coisa

de uma ampliação do uso que se faz da língua em

é uma Matriz de Avaliação (recorte) e outra é um

tempos de verdadeira revolução tecnológica e, sobre-

Currículo (amplitude).

tudo, de globalização:

STRUCTURAL EMPHASIS

COMMUNICATIVE EMPHASIS

LITERACY EMPHASIS

Knowing

Doing

Doing and reflecting on doing in terms of knowing

Usage

Use

Usage/Usage relations

Language forms

Language functions

Form-function relationship

Achievement (i.e., display
of knowledge)

Functional ability to
communicate

Communicative appropriateness informed by
metacommunicative awareness

(Fonte: KERN, 2000, p. 304)
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CONTEÚDOS E OBJETOS DE CONHECIMENTO EM
LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL:
AMPLIANDO SABERES
Diante de tais constatações, é preciso retomar o

É, pois, considerando saberes e conhecimen-

que foi dito no início deste documento: o Ensino

tos distintos que os objetivos de aprendizagem e

Fundamental é a etapa de consolidação das aprendi-

desenvolvimento foram pensados, neste documen-

zagens iniciadas na Educação Infantil. Para isso, outra

to curricular, com vistas a criar condições para que

discussão faz-se necessária: o Currículo de Língua

os alunos do Colégio São Luís possam usar a Língua

Inglesa do Colégio São Luís, ainda considerando a eti-

Inglesa na vida e, se for o caso e assim o desejar,

mologia latina de corrida, inclui a perspectiva de con-

submeterem-se aos exames que tomam os níveis do

tinuum, especialmente nos anos iniciais do Ensino

CEFR como base classificatória. Para tanto, entende-

Fundamental e na Educação Infantil.

se que os conhecimentos e saberes (CEFR e WIDA)

Esse continuum se coaduna aos princípios que

influenciam-se mutuamente, à medida que saber,

integram o consórcio World-Class Instructional

saber-fazer, saber-ser e saber-aprender conjugam

Design and Assessment (WIDA), para o qual as ativida-

aprendizagens integradas:

des de linguagem recount, explain e argue são determinantes à aprendizagem da língua por meio de um
currículo espiral, ou seja, que retoma conhecimentos
já apreendidos, investindo de modo, mais ou menos
complexo, em retomadas de aprendizagens, com vistas a consolidá-las longitudinalmente.
Assim sendo, os objetos de conhecimento (conteúdos) de Língua Inglesa no Ensino Fundamental
convergem para o prisma da integração, a exemplo
da perspectiva teórico-prática discutida anteriormente. Quando são tomados dois grandes influxos (CEFR
e WIDA) para um Currículo Integrador, como é o caso

KNOWLEDGE:
gramática, léxico,
pronúncia, temas e assuntos
(de outras áreas do
conhecimento
KNOW-HOW:
e culturais)
BE: atitudes,
ler, ouvir,
relações e
compreender e
comportamentos
escrever e, a partir disso,
diante da língua,
analisar, categorizar,
de culturas e de
comparar, identificar,
movimentos de
tomar decisões,
aprendizagem.
etc.

deste documento, é preciso considerar que conhecer e
saber são ações que se convocam mutuamente:

LEARN:
estratégias e reflexões.

Mais recentemente, como é o caso do Quadro Comum
Europeu de Referência (CEFR – Common European

Framework of Reference), a noção de competência,
ou seja, a capacidade de mobilizar conhecimentos e

(Adaptado de DONNINI, PLATERO e WEIGEL, 2000)

valores e de tomar decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação, assumiu a centralidade na organização de currículos e programas.
Nesse sentido, conteúdos passaram a ser expressos
em saberes (DONNINI, PLATERO e WEIGEL, 2011, p. 28).

LÍNGUA INGLESA 117

Book EF1_rev02_Final.indb 117

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

É preciso, ainda, asseverar que as integrações,
sugeridas neste documento curricular, ampliam
os objetos do conhecimento (conteúdos) de Língua
Inglesa, partindo daqueles conteúdos localizados em
currículos tradicionalmente orientados, adicionando-os a outros que se somam (e não subtraem) ao acú-

Listening skills

mulo
de conhecimentos existentes no componente
Participatory
processes:
curricular
problem
posing, de Língua Inglesa:
experiential learning techniques
Participatory processes:
problem posing,
experiential learning techniques

Culture:
culture awareness, culture
behavior, culture knowledge

Content:
academic subjects,
technical subjects

Culture:
Tasks and activities: information gap
culture awareness, culture
activities, project skills or topic-oriented behavior, culture knowledge
tasks such as giving a speech
or making presentation
Tasks and activities: information gap
activities, project skills or topic-oriented
Competences:
tasks such as giving a speech
applying for a job,
or making presentation
renting an apartment
Competences:
applying for a job,
renting an apartment

Speaking skills

Writing skills

Functions

PRÉ-EXISTENTES

Learning strategies:
self-monitoring, problem
identification, note taking

Content:
academic subjects,
technical subjects

Listening skills

Reading skills

PRÉ-EXISTENTES

Learning strategies:
self-monitoring, problem
identification, note taking

ADICIONADOS

Speaking skills

Reading skills

Writing skills

Notions and topics

Functions

Communicative situations

Grammar

Notions and topics

Communicative situatio

Pronunciation

Vocabulary

Grammar

Pronunciation

(Adaptado de GRAVES, 1996)

Vocabulary
Finalmente, toma-se a pesquisa de Graves (1996)

conhecimento, que dá suporte aos objetivos de apren-

para explicitar o movimento de adição que foi opera-

dizagem e desenvolvimento, está na relação entre os

do no Currículo de Língua Inglesa do Colégio São Luís

pré-existentes e os adicionados, conferindo ao percur-

do Ensino Fundamental, visando à integração meto-

so de aprendizagem mais coerência, sem abandonar

dológica (já discutida) e a de saberes e conhecimen-

conhecimentos importantes que pautam o ensino de

tos. Para tanto, indica-se que a categoria de objetos do

Língua Inglesa no Brasil e no mundo.
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A Organização Pedagógica
da Língua Inglesa no
Ensino Fundamental

N

esta seção, discutiremos aspectos importantes que consideram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos se articulam às premissas que sustentam a proposição dos movimentos didático-pedagógico
para Língua Inglesa no Ensino Fundamental.
O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA:
A TRANSIÇÃO DO DILEMA ENTRE O
APRENDIZADO DE LÍNGUAS (PRIMEIRA E
SEGUNDA) E SUA AQUISIÇÃO EFETIVA

É nos anos iniciais do Ensino Fundamental que o
processo de alfabetização e letramento na língua materna está sendo consolidado. Nesse momento, também, é
desenvolvida a capacidade de abstrair conteúdos complexos e relacionar conceitos. Da mesma forma, o ensino da Língua Inglesa se torna mais complexo, deman-

Muitas vezes, quando professores lidam com pais

dando mais tempo de contato e prática da língua.

no Ensino Fundamental a mesma pergunta presen-

Como forma de dar continuidade ao trabalho

te na Educação Infantil volta a surgir: “É agora que

desenvolvido na Educação Infantil, os estudantes

meu filho vai a falar Inglês?”. Mais do que nunca,

do Colégio São Luís terão um tempo de maior conta-

professores devem estar preparados para lidar com

to com a Língua Inglesa, a fim de que possam com-

a ansiedade dos pais e responsáveis dos estudantes

preender, produzir e interagir com e nessa língua em

do Fundamental 1 e 2. Esses anseios devem ser cau-

um grau maior de fluência e complexidade. Ressalta-

telosamente administrados pela escola. Uma forma

se essa necessidade em virtude do desenvolvimento

de lidar com essas questões é apresentar a forma

de um trabalho em que as diferentes práticas de lin-

processual com que a Língua Inglesa é abordada no

guagem sejam aprimoradas em contextos mais pró-

Colégio São Luís.

ximos de um falante nativo.
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A aquisição de vocabulário e o
refinamento de estrutura crescem exponencialmente até o
final dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e isso se deve ao
processo de leitura, tanto de
forma guiada, quanto por meio da
leitura por prazer, independente de
os textos serem de ficção ou não.

Segundo Cameron (2002), aprendizes de uma
segunda língua são denominados dessa forma porque
já estão em contato com outra língua, comunicandose, inclusive. Para a autora, esse conhecimento prévio pode ser considerado como vantagem, principalmente pelo fato de as crianças terem sua consciência
metalinguística já desenvolvida. No entanto, o conhecimento prévio pode, não somente, auxiliar os aprendizes, como também, levá-los a cometerem erros por
conta da associação e inferências erradas, algo que
um falante nativo não cometeria. A maturidade, que
um aprendiz de segunda língua possui, permite que
ele tenha condições de discutir sobre a língua, apro-

Acredita-se que, a partir das condições específi-

fundando seu conhecimento metalinguístico.

cas que os estudantes sejam capazes de comunicar-se

Independente das vantagens e desvantagens,

em situações simples e rotineiras nos anos iniciais do

quanto mais novos os aprendizes, mais dispostos

Fundamental e que, ao final dele, tenham segurança

eles estarão para cometerem erros e correrem riscos

ao comunicar-se em contextos complexos.

em seu processo de aprendizagem. Nesse processo, é

A aquisição de vocabulário e o refinamento de

importante considerar o perfil do estudante, pois nem

estrutura crescem exponencialmente até o final

todas as crianças se sentem à vontade para arriscar

dos anos iniciais do Ensino Fundamental e isso se

a comunicação em outra língua. Se considerarmos

deve ao processo de leitura, tanto de forma guiada,

crianças com perfis mais introspectivos ou tímidos,

quanto por meio da leitura por prazer, independente

essas poderão preferir observar a interação de seus

de os textos serem de ficção ou não. Outro elemen-

colegas em sala, sem manifestar sua opinião.

to que identifica o desenvolvimento do processo de

Isso não quer dizer que elas não estejam apren-

aquisição de língua são os language registers, que

dendo. O que se deve respeitar, nesse período de

marcam a diferença entre linguagem formal e não-

aprendizado, é o fato de que a criança está aguardando

formal e linguagem escrita e falada, por exemplo. A

o tempo mais apropriado para que ela se sinta segura

consciência das crianças também se amplia em fun-

e disposta a arriscar. Com isso, o professor deve, com

ção da variedade linguística que elas trazem consi-

muito cuidado, conhecer bem o estudante, para saber

go, principalmente em contextos multilíngues e de

quando auxiliá-lo, levando-o a um desenvolvimento

superdiversidade1.

desejável ao colocar on the spot para falar, evitando

Apesar de esses serem exemplos relacionados ao
contato com uma primeira língua, em que o tempo

possíveis traumas e desconfortos diante da aprendizagem dessa língua.

de exposição é maior, trata-se de dados que podem

Ademais, algo que deve ser ressaltado, neste

ser considerados alcançáveis, em longo prazo, se

documento curricular, é o caráter formal que o ensi-

o Colégio São Luís oferecer oportunidades para as

no de segunda língua adquire. Muitos professores se

crianças estarem em um ambiente rico de interação

preocupam em ensinar a segunda língua a partir de

com a língua, com produções adaptadas e autênticas,

aspectos gramaticais e de sua precisão de uso, ao

ou seja, que circulam em contextos reais de uso da

invés de focarem na oferta de uso da língua de uma

Língua Inglesa.

forma mais natural, dinâmica e, inclusive, lúdica.

1. Para mais informações, ver CREESE, A. and BLACKLEDGE, A. The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. London: Routledge, 2018.
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Isso faz com que os estudantes estejam mais preocupados em produzir a língua corretamente, perdendo
a oportunidade de se tornarem fluentes.
Dessa forma, o professor, ao elaborar e organizar
suas modalidades organizativas, precisará privilegiar momentos de interação e uso da Língua Inglesa,
a fim de que as quatro capacidades linguísticas sejam
contempladas. O que pode auxiliar na escolha das
diretrizes do trabalho é a postura teórica do processo
de aprendizagem adotado pelo professor, que precisa
estar em congruência com os que suportam a proposição deste documento curricular. Para tanto, explicita-

O professor, ao elaborar e
organizar suas modalidades organizativas, precisará privilegiar momentos
de interação e uso da
Língua Inglesa, a fim de
que as quatro capacidades linguísticas sejam
contempladas.

remos breves discussões que circundam esse suporte
teórico-metodológico abordado anteriormente.

TEORIAS DE APRENDIZAGEM E
O ENSINO DE LÍNGUA
Três posições teóricas têm sido usadas para explicar
o desenvolvimento da língua: behaviorista, inatista e
interacionista/perspectivas de desenvolvimento. As
três são apresentadas na tabela abaixo:
Teoria2

Quem propôs

Ideia central de como ocorre a aprendizagem

Behaviorista

B. F. Skinner

Crianças aprendem quando imitam a língua produzida por aqueles ao redor delas. O
reforço positivo de suas produções ao tentar a comunicação estimula a produção e
comportamento do aprendiz.

Inatista

N. Chomsky

Todos os seres humanos são dotados de princípios universais de língua e por isso as
crianças são programadas biologicamente para falarem. A linguagem se desenvolve
biologicamente, da mesma forma que outras funções, por isso elas não precisam ser
ensinadas.

Interacionista /
Desenvolvimento

J. Piaget e L. S.
Vygotsky3

A linguagem é uma capacidade a ser aprendida por meio de seu uso, da vivência de
experiências, e interações com pessoas e objetos ao seu redor.

2. Tabela adaptada: LIGHTBOWN, Patsy M.; SPADA, Nina. How languages are learned. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.
3. Apesar de Piaget e Vygotsky possuírem visões diferenciadas a respeito da aprendizagem, ambos ressaltaram a importância da interação, seja ela com
objetos ou pessoas, considerando que a aquisição de língua (objeto) é um processo que se dá ao longo do tempo.

LÍNGUA INGLESA 121

Book EF1_rev02_Final.indb 121

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Partindo do pressuposto de que as crianças pos-

•

suem mais e melhores condições de desenvolver suas

quando o conhecimento não é mais adquirido de

capacidades comunicativas a partir de um maior e
melhor número de interações, acredita-se que uma

Como as teorias da aprendizagem são impactadas
maneira linear?

•

Que ajuste é necessário fazer nas teorias da

perspectiva interacionista e de desenvolvimento é

aprendizagem quando a tecnologia realiza muitas

a mais adequada a ser adotada neste momento de

das operações cognitivas anteriormente realiza-

implementação do Projeto 2020 do Colégio São Luís.

das pelos aprendizes (armazenamento e recupe-

No entanto, faz-se necessário alertar que o princípio

ração de informação)?

interativo de aprendizagem não exclui, por exemplo,

•

a necessidade de sistematizar algo por meio de drills.
Atividades de sistematização da língua cumprem

ecologia da informação que evolui rapidamente?
•

papel importante, mas não se estabelecem como as

ausência de uma compreensão completa?
•

to, na análise que as sistematizações encontram lugar
adequado nas aulas de Língua Inglesa e tal ação não

Como as teorias da aprendizagem lidam com
momentos em que o desempenho é necessário, na

únicas, uma vez que o uso é o que tem determinado a
fluência de leitura, de produção e de análise. É, portan-

Como podemos nos manter atualizados em uma

Qual o impacto das redes e teorias da complexidade na aprendizagem?

•

Qual é o impacto do caos como um processo

se conflita com o interacionismo proposto nos objeti-

complexo de reconhecimento de padrões na

vos de aprendizagem e desenvolvimento

aprendizagem?

Nosso propósito, neste documento, não é adqui-

•

Com o aumento do reconhecimento das interco-

rir uma postura teórica restrita, não aberta ao diálogo,

nexões em diferentes campos de conhecimento,

mas reconhecer que cada perspectiva teve sua justifi-

como os sistemas e teorias da ecologia são perce-

cativa e seu momento de discussão e que, no caso, a

bidos à luz das tarefas de aprendizagem?

Interacionista e de Desenvolvimento é a que mais se
aproxima dos objetivos do Colégio.

Pensando nesse contexto, Siemens (2004; 2006)
afirma que a tecnologia está abrindo novas possibilidades para que qualquer um possa publicar, trocar
informações, adquirir conhecimento e ter acesso a
especialistas, o que antes não era possível. As práticas

O CONECTIVISMO COMO UMA TEORIA DE

e a forma com que lidamos com dados, informação e

APRENDIZAGEM PARA O USO DAS NTDIC

conhecimento são outras e, por isso, faz-se necessá-

As discussões teórico-práticas, apresentadas ante-

das NTDIC, uma vez que a capacidade de fazer cone-

riormente, foram desenvolvidas e pensadas em

xões se tornou fundamental.

ria a inclusão de novas competências em razão do uso

contextos em que a tecnologia (em especial a digi-

Ao contrário do construtivismo, também ligado

tal) não estava presente no ambiente escolar. Como

à teoria interacionista, que afirma que aprendizes

pensar o ensino e o aprendizado de línguas, sejam

tentam promover a apreensão através de tarefas de

elas estrangeiras, em um contexto em que crianças

construção de significados, de forma linear e organi-

e jovens estão expostos às mais diferentes formas

zada, Siemens (2004; 2006) acredita que significados

de Novas Tecnologias Digitais da Informação e da

existem e podem ser acessados nas relações e cone-

Comunicação (NTDIC)?

xões que são estabelecidas entre pessoas e objetos

Para George Siemens (SIEMENS, 2004; 2006) as

reais e virtuais.

grandes teorias de aprendizagem não conseguem res-

Não há linearidade no processo de aprendiza-

ponder às questões relacionadas ao impacto na tecno-

gem, pois ele é complexo e caótico. A construção de

logia nesse processo:

significados e a formação de conexões entre esses
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padrões revela uma interconexão em que está situa-

e o significado das informações que chegam

do o aprendizado. O caos, como ciência, reconhece

é enxergar através das lentes de uma realida-

as conexões de tudo com tudo. O caos considera uma

de em mudança. Apesar de haver uma resposta

nova forma de ordem que possibilita ao aprendiz rever

certa agora, ela pode ser errada amanhã, devido a

suas decisões a partir das condições em que suas

mudanças nas condições que cercam a informa-

decisões foram feitas. A capacidade de reconhecer os

ção e que afetam a decisão.

padrões se ajusta às mudanças e é a tarefa-chave da
aprendizagem.
Em virtude disso, Siemens (2004; 2006) propõe,
como teoria de aprendizagem mais adequada para o
século XXI, o Conectivismo. Ele explica que essa teoria é composta da integração de princípios explorados
pelo caos, rede, teorias da complexidade e autoorganização. A aprendizagem é considerada como um
processo que ocorre dentro de ambientes nebulosos
em que os elementos centrais estão em mudança –
não inteiramente sob o controle das pessoas.
A aprendizagem (definida como conhecimento
acionável) pode residir fora de nós mesmos (dentro
de uma organização ou base de dados) e está focada
em conectar conjuntos de informações especializa-

O ponto de partida do
conectivismo é o indivíduo. O conhecimento pessoal é composto por uma
rede que alimenta as organizações e instituições,
que por sua vez alimenta
de volta a rede e, então,
continua a prover aprendizagem para o indivíduo.

dos. O estabelecimento de conexões que nos capacitem a aprender são mais importantes que nosso

O ponto de partida do conectivismo é o indiví-

estado atual de conhecimento, isto é, opõem-se a

duo. O conhecimento pessoal é composto por uma

conteúdos estáticos.

rede que alimenta as organizações e instituições,

Como princípios do conectivismo, Siemens (2004)

que por sua vez alimenta de volta a rede e, então,

destaca:

continua a prover aprendizagem para o indivíduo.

•

Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na

Este ciclo de desenvolvimento do conhecimento (da

diversidade de opiniões.

pessoa para a rede/para a organização) permite que

Aprendizagem é um processo de conectar nós

os aprendizes se mantenham atualizados em seus

especializados ou fontes de informação.

campos, por meio das conexões que formaram.

•
•
•
•
•
•

•

Aprendizagem pode residir em dispositivos não

Assim, novas informações estão sendo continua-

humanos.

mente adquiridas. A capacidade de distinguir entre

A capacidade de saber mais é mais crítica do que

informações importantes e não importantes é vital,

aquilo que é conhecido atualmente.

pois – por meio dela – reconhece-se quando novas

É necessário cultivar e manter conexões para

informações alteram o panorama baseado em deci-

facilitar a aprendizagem contínua.

sões tomadas ontem e, além disso, também é crítica.

A habilidade de enxergar conexões entre áreas,

Para Siemens (2006), “o tubo é mais importante do

ideias e conceitos é uma habilidade fundamental.

que o conteúdo dentro do tubo”. Nossa capacidade de

Atualização (“currency” – conhecimento acurado

aprender aquilo que precisamos para amanhã é mais

e em dia) é a intenção de todas as atividades de

importante do que aquilo que sabemos hoje. Na medi-

aprendizagem conectivistas.

da em que o conhecimento continua a crescer e evo-

A tomada de decisão é, por si só, um proces-

luir, o acesso àquilo que é necessário é mais importan-

so de aprendizagem. Escolher o que aprender

te do que aquilo que o aprendiz possui atualmente.
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O conectivismo apresenta um modelo de apren-

Para Siemens (2006), a concepção de conheci-

dizagem que reconhece as mudanças tectônicas na

mento mudou: de categorias e hierarquias para redes

sociedade, na qual aprendizagem não é mais uma

e ecologias e possui três tipos:

atividade interna, individualista. O modo como a pes-

•

soa trabalha e funciona são alterados quando se utilizam novas ferramentas. O campo da educação tem

tórios em um campo do saber;
•

sido lento em reconhecer, tanto o impacto das novas
ferramentas de aprendizagem, como as mudanças

Saber ser: médico, professor; ético; relacionar-se
com o mundo de forma justa;

•

computador com internet e um projetor, ainda estão
organizadas da mesma forma que o século XIX, man-

Saber para fazer: dirigir um carro; resolver um problema de matemática; administrar um projeto;

•

ambientais na quais têm significado aprender. As
escolas e salas de aula, por mais que possuam um

Saber sobre: notícias, eventos, conceitos introdu-

Saber onde encontrar conhecimento: base de
dados; organização; quem abordar;

•

Saber transformar: ajustar; recombinar; inovar.

tendo, em alguns casos, as mesmas práticas.
Considerar a aprendizagem e o conhecimen-

Por conta desses princípios, Siemens (2006) acre-

to como um fenômeno em rede altera o que se enten-

dita que o conhecimento possui um fluxo cíclico. Esse

de por conhecimento. Redes são adaptáveis, fluídas

ciclo, inicia-se com algum tipo de criação de conhe-

e escalonam com rapidez. O conhecimento como

cimento (individual, em grupo ou organizacional) e,

estrutura hierárquica impõe uma visão e uma prá-

depois, passa para os seguintes estágios:

tica organizada de forma rígida, ao passo que a rede

•

Hierarquias não permitem uma adaptação rápida, pois

Co-criação: habilidade de construir com outros para
a inovação ou desenvolvimento rápido de ideias;

reflete uma estrutura, não estando restringida a ela.
•

Disseminação: análise, avaliação e filtro de elementos na rede;

são criadas por poucos e impostas para muitos.
•

Comunicação: dispersão do conteúdo na rede;

•

Personalização: novo conhecimento é adquirido
pelos participantes pela experiência de refletir
sobre e dialogar sobre;

•

Implementação: o entendimento de um conceito
muda e ele alimenta o processo de personalização.

Knowledge
Creation

Co-creation

Personalization
Implementation

Dissemination

Communication

Knowledge
Flow is in
this space

Kknowledge Flow Cycle4

4. Siemens, G. (2006) Knowing Knowledge. p. 7
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Pensar no ensino de Língua Inglesa a partir do
Conectivismo faz com que as NTDICs sejam reconhecidas como ferramentas necessárias para acessar e
estar na rede, funcionando como rede. O acesso a diferentes conteúdos, sejam eles dados ou informações,
muitas vezes, dá-se pela Língua Inglesa, o que abre
muitas possibilidades de construção de sentidos de

Se é uma questão de
conhecimento e capacidade linguística ou algo
referente a componentes
curriculares específicos.

forma coletiva, não somente entre os estudantes do
Colégio, mas de forma global, em contato com diferentes indivíduos ao redor do mundo.

Outra vantagem que se tem ao utilizar a língua a
partir dessa abordagem, é que se oferecem momentos

Em face do que foi exposto nesta subseção, outro

reais e sentimento de conquista legítimo, uma vez que

conceito se faz necessário para orientar a prática do

se emprega a língua para comunicar outros assuntos

professor de Língua Inglesa: Content and Language

e não apenas colocar uma lista de palavras ou tempos

Integrated Learning (CLIL)

verbais em uso descontextualizado. O contato direto
com a língua, escrevendo, por exemplo, possibilita
falar sobre assuntos polêmicos e complexos que contribuem para a aprendizagem do estudante.
Não são propostas temáticas comuns, utiliza-

CLIL

das em cursos e institutos de idiomas, como situações de aprendizagem que pressupõem um deter-

O termo CLIL se refere a situações em que sujeitos são

minado local “at the supermarket” ou “at the office”.

ensinados a partir de um objetivo duplo simultâneo:

Essas situações, embora sejam baseadas em possí-

o ensino de uma língua estrangeira e de outro con-

veis acontecimentos partem da ideia superada de

teúdo qualquer (MARSH, 2002). Dessa forma, a língua

que determinado vocabulário, estrutura e expressão

estrangeira é utilizada como recurso para o ensino de

serão empregados somente nessas situações. Porém,

Ciências, Física ou Matemática, por exemplo.

o que realmente pode ocorrer com os estudantes, se

Muitas escolas bilíngues, no mundo, utilizam

enfrentarem essas situações na vida real, será algo

uma abordagem CLIL para: relacionar conteúdos de

totalmente inesperado e imprevisível. Nesse sentido,

outros componentes curriculares, o ensino de Língua

a perspectiva CLIL possibilita ao estudante desen-

Inglesa e discutir a cultura e a sociedade de forma

volver suas capacidades para saber como lidar com

contextualizada.

situações como essa.

Marsh (2002) argumenta que utilizar práticas CLIL

No entanto, quando pensamos no ensino da Língua

em sala de aula é benéfico, porque promove e motiva

Inglesa a partir de uma proposta CLIL, a probabilida-

os alunos a aprenderem ambos os conteúdos – de lín-

de de que os estudantes tenham mais dificuldade em

gua e do componente curricular ministrado. O nível de

expressar conceitos de outros componentes curricu-

aprendizado da língua se torna mais elevado, uma vez

lares é muito maior do que lidar com a própria língua.

que os alunos desenvolvem suas capacidades de com-

Comparar, contrastar e levantar hipóteses são thinking

preensão de um conteúdo em outra língua, deman-

skills que precisam ser ensinadas, além da própria lin-

dando higher order thinking skills. O foco também

guagem. O professor de Língua Inglesa deve estar aten-

muda de estruturas e usos específicos, como o empre-

to a situações que demandam mais do que o simples

go correto do Simple Past, para um foco em que se

uso da língua, para que seja capaz de identificar qual é a

pode investir na capacidade do estudante usá-lo em

real dificuldade dos alunos: se é uma questão de conhe-

situações e contextos apropriados, tais como: recontar

cimento e capacidade linguística ou algo referente a

uma história ou compartilhar uma memória.

componentes curriculares específicos.

LÍNGUA INGLESA 125

Book EF1_rev02_Final.indb 125

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Um recurso que o professor pode utilizar para

A partir dessa estrutura, o professor tem condi-

refletir, no planejamento de suas aulas e avaliação

ções de definir, com clareza, os objetivos de aprendi-

dos thinking skills dos estudantes é a taxonomia de

zagem com as metodologias de ensino e as formas

Bloom. Benjamin Bloom desenvolveu uma hierarquia

mais adequadas de avaliação.

de seis thinking skills em forma de continuum, do

Apesar de essa estrutura em grid nortear as esco-

mais simples ao mais complexo: conhecimento, com-

lhas em seu planejamento de aula, cabe, ainda, ao

preensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.

professor, refletir sobre o lugar das NTDIC no ensino e

Porém, essa hierarquia foi revista por Anderson

na aprendizagem de Língua Inglesa. Nessa direção, a

& Krathwohl (2001). Os autores incorporaram tanto o

perspectiva dos Multiletramentos é uma abordagem

tipo do material a ser aprendido, compreendendo a

que pode auxiliar o professor nesse processo.

dimensão do conteúdo, quanto o processo pelo qual
os estudantes passam para aprender. Assim, ao invés
de substantivos, as categorias foram renomeadas em
verbos de ação e a categoria de síntese deu lugar à
categoria de criação, em que o estudante, como pro-

NTDICs E OS MULTILETRAMENTOS

duto final de seu processo de aprendizado, criaria algo,
utilizando o conhecimento que adquiriu.

1956

2001

Evaluation

Create

Synthesis

Evaluate

Analysis

Analysis

Application

Apply

Comprehension

Understand

Knowledge

Remember

Noun

to Verb Form

Judging the value of
information or ideas
Breaking down information
into component parts
Applying the facts, rules,
concepts, and ideas

ticas em sala de aula. Kenski (1994) ressalta que
o professor deve estar em estado permanente de
aprendizagem e de adaptação para o novo, uma vez
que a concepção do que é conhecimento é constantemente alterada.
Lorenzi & Pádua (2012) também concordam que as
possibilidades de ensino são multiplicadas se ferramentas digitais são utilizadas em sala de aula:
“É possível formar redes descentralizadas para
que modifica o conceito de comunicação); navegar

Create
Evaluate
Analysis
Apply

Understanding what
the facts mean
Recognizing and
recalling facts

abrem possibilidades e demandam diferentes prá-

incentivar a interação; trabalhar com imagens (fator

Fonte: https://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/
beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/

Combining parts to make a
new whole

Como já mencionado anteriormente, as NTDICs

Understand
Remember

Fonte: tipcs.uark.edu

por textos da web; utilizar animação para simplificar
atividades complicadas e propiciar aos estudantes o
sentimento de serem autores de seus trabalhos, uma
vez que tudo pode ser publicado e exibido na internet.” (LORENZI e PÁDUA, 2012, p. 40)

O que se percebe são as amplas possibilidades
que as novas tecnologias promovem perante ações
que podem ser desempenhadas por estudantes e
professores, em conjunto, ou individualmente. Essas
possibilidades ocorrem em função do conceito de
modalidade ou affordances5 (KRESS, 2003). Para esse

5. Primeiramente o termo foi cunhado por GIBSON [1986(1979)]
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autor, affordance é a qualidade, de um objeto ou de

prática de sala de aula, uma vez que o entendimento

um ambiente, que permite ao indivíduo realizar uma

dos textos multimodais e a sua produção demandam

ação. Isto é, o potencial que a forma (mode) de um

uma nova forma de ensinar e aprender, por meio de

objeto tem para que ele seja manipulado da maneira

novas práticas envolvam os Multiltramentos

que foi pensado para funcionar. Para o autor, affor-

dances permitem o questionamento das potencialidades e das limitações de diferentes ‘modes’ ou formatos em que a informação é apresentada. É a partir
dessa forma que o sujeito entende as informações e
constrói o conhecimento.
Assim, é possível encontrar textos que possuem
um mode – ou modalidade – apenas, ou textos que
são multimodais, ou seja, possuem mais de uma
modalidade, por exemplo, um texto formado por imagem e escrita. Por conta da hipermídia e da internet,
um texto, hoje, pode ser formado por diferentes ele-

Aprendizagem de conteúdos
de forma superficial, em que
uma técnica de ensino transmite um conteúdo específico.
Questões sociais, políticas,
econômicas e históricas passam a ser consideradas no
processo pedagógico.

mentos, tais como: som, imagem, escrita, movimento
com animações, links para outros textos, adquirindo

O New London Group (NGL) acredita que os

um caráter fluídico. Para Kress (2003), não se pode

Multiletramentos cumpram esse papel de trabalhar

pensar na escrita finita de um texto, mas em sua

com textos multimodais por meio das tecnologias.

construção, em seu design.

Para o grupo, pedagogia é uma relação entre ensinar

O que se deve considerar, também, é o fato de que

e aprender que cria o potencial para a construção

a leitura, a escuta, a escrita e a produção oral de textos

de condições de aprendizagem, levando o estudan-

nesse novo ambiente demandam a compreensão do

te a uma participação social igualitária e completa

que é a multimodalidade, do que é affordance e, prin-

(NLG, 1996). Assim, a questão não fica apenas no

cipalmente, o que é necessário para produzir um texto

âmbito do ensino e da aprendizagem de conteúdos

adequado a esses modos. Cabe ao professor orientar o

de forma superficial, em que uma técnica de ensi-

estudante na elaboração do design de seu texto, a par-

no transmite um conteúdo específico. Questões

tir da escolha das ferramentas tecnológicas e do obje-

sociais, políticas, econômicas e históricas passam a

tivo comunicativo da produção.

ser consideradas no processo pedagógico.

Para Melo, Oliveira e Valezi (2012):

Atividades que estimulem a colaboração, o
compromisso, o envolvimento criativo, o respeito

“... a multimodalidade pode ser entendida como um

à autonomia são exemplos que podem ser desen-

reflexo do modo como os sujeitos que nasceram

volvidos em sala de aula, mas que demandam a

no contexto das tecnologias de informação inte-

pedagogia como design , não apenas a construção

ragem com os outros: em um mesmo espaço, eles

de uma tarefa isolada em uma disciplina. Para isso,

conseguem falar ao telefone, conversar no MSN, ler

o NGL pensou nos Multiletramentos como forma

e-mails, ouvir músicas e outras tantas coisas.” (MELO,

de suprir essa necessidade. Partindo da pergunta

OLIVERIA e VALEZI, p. 151)

“Como os alunos deveriam aprender?” o NGL estruturou a pedagogia dos Multtiletramentos a par-

Considerando a disparidade entre a geração de

tir de quatro elementos: Prática Situada ( Situated

professores e a geração dos estudantes em relação

Practice ); Instrução Aberta ( Overt Instruction );

ao contato e familiaridade do uso das NTDICs, não

Enquadramento Crítico (Critical Framing) e Prática

somente o Conectivismo pode auxiliar o professor na

Transformada (Transformed Practice).
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que se dá de uma forma mais consciente, siste-

Rojo (2012) exemplifica essas premissas pedagógi-

mática, explícita, estruturada. Assim, não estaria

cas como metas a serem desenvolvidas:

sujeita ao acaso, mas orientada e fundamentada
“... prática situada tem um significado particular

segundo a concepção do professor desenharia o

bem específico, que remete a um projeto didático de

percurso a ser construído pelo estudante. É possí-

imersão em práticas que fazem parte das culturas

vel experienciar aquilo que é conhecido, ou seja,
aquilo que o estudante já sabe e aquilo que é novo.

do aluno e nos gêneros e designs disponíveis para
essas práticas, relacionando-as com outras, de outros

•

Conceituar: “é um processo de conhecimento

espaços culturais (públicos, de trabalho, de outras

envolvendo o desenvolvimento do abstrato, gene-

esferas e contextos). Sobre essas se exerceria então

ralizando conceitos e a síntese teórica desses

uma instrução aberta, ou seja, uma análise sistemá-

conceitos”. A nomeação e a teorização envolvem a

tica e consciente dessas práticas vivenciadas e des-

ação de conceituar os conteúdos que estão sendo

ses gêneros e designs familiares ao alunado e de seus

estudados. Não é possível pular ou ignorar essa

processos de produção e de recepção. Nesse momen-

etapa, pois qualquer conteúdo demanda uma abs-

to é que se dá a introdução do que chamamos crité-

tração, com relação à descrição dos processos que

rios de análise crítica, ou seja, de uma metalingua-

envolvem aquele conceito.

gem e dos conceitos requeridos pela tarefa analítica

•

Analisar: “é um processo de conhecimento envolvendo o exame dos fatores e de elementos espe-

e crítica dos diferentes modos de significação e das
diferentes ‘coleções culturais’ e seus valores.

cíficos de conhecimento, ação, objeto ou significa-

Tudo isso se dá a partir do enquadramento dos letra-

do representado”. O processo de análise envolve

mentos críticos que buscam interpretar os contextos

a identificação do propósito de um conteúdo e a

sociais e culturais de circulação e produção desses

interpretação das perspectivas e intenções a quem

designs e enunciados. Tudo isso visando, como ins-

esses conteúdos privilegiam, situando-os em um

tância última, à produção de uma prática transfor-

contexto específico. É possível analisar conteúdos

mada, seja de recepção ou de produção/distribuição

de forma funcional, ou seja, para que ele serve e de

(redesign).” (ROJO, 2012, p. 30)

forma crítica, a quem ele serve.
•

Aplicar: “é um processo de conhecimento envol-

Nessa mesma direção, segundo Kalantzis e Cope

vendo a intervenção ativa, no mundo humano e

(2004), há quatro formas fundamentais de conhe-

natural, aprendendo pela aplicação de conheci-

cimento, isto é, quatro processos de ação e signi-

mentos por experiência, pela crítica e pelo concei-

ficação: Experimentar ( Experiencing ), Conceituar

to”. Dessa forma, não se pode deixar de mencionar

( Conceptualizing ), Analisar ( Analyzing ) e Aplicar

que aprendemos muitas coisas aplicando-as, ou

(Applying). Para os autores, é possível correlacionar

seja, por fazê-las. Podemos aplicar os conteúdos

as quatro formas fundamentais de se adquirir conhe-

de forma apropriada, da maneira que as outras

cimento e as quatro orientações de elaboração do

pessoas nos dizem como devemos efetuar deter-

design multimodal dos Multiletramentos.

minada ação, ou, de uma forma criativa, reinven-

Kalantzis e Cope (2004) explicam cada conceito:
•

tando o modo como efetuamos determinada ação.

Experimentar: “é um processo de conhecimento
que envolve a aprendizagem através da imersão

Esses princípios possibilitam ao professor cons-

na realidade, nas coisas do dia a dia: experiência

truir outras práticas de ensino e aprendizagem em

pessoal, engajamento concreto e exposição para

que os estudantes podem circular pelos conteúdos,

as evidências, os fatos e os dados”. A experiência

cada um ao seu tempo, no seu espaço, de formas dife-

ocorre em função da imersão do sujeito no mundo.

renciadas, chegando a caminhos diferentes, apesar de

Ela faz parte do aprendizado a partir de um design

terem o mesmo objetivo.
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COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR) E O SEU
LUGAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Um currículo de Língua Inglesa que não considere o
CEFR pode estar destituído de uma legitimação acadêmica, social global, uma vez que o status de falante da Língua Inglesa também é determinado pela
classificação em um nível de fluência desse quadro.
Elaboradas pelo Council of Europe, essas diretrizes são
usadas para descrever o nível de conhecimento de língua que um falante possui. O objetivo principal desse
documento é orientar a escolha de métodos de ensino,
aprendizagem e, sobretudo, a avaliação. Ele é composto de seis níveis de referência que hoje são considerados como padrão de proficiência da Língua Inglesa:
PROFICIENT
USER

C2

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information
from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a
coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely,
differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning.
Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for
expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional
purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including
technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and
spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain
for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a
viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

B1

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst
travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on
topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams,
hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

A2

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate
relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography,
employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct
exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects
of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and
answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and
things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and
clearly and is prepared to help.

C

INDEPENDENT
USER
B

BASIC
USER
A

Fonte: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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Hoje, a produção de um material didático ou o pla-

Outro fator que potencializa o processo de ensi-

cement de um estudante em um nível de um curso de

no e aprendizagem é a organização dos estudantes

Inglês é determinado por esse quadro. Sendo assim,

a partir do nível de seu conhecimento linguístico.

um aluno sabe que está no nível básico se percebe

Apesar de pesquisas indicarem que salas heterogê-

que está no estágio de desenvolvimento considera-

neas contribuam para uma aprendizagem mais rica,

do como A1. Da mesma forma que um aluno tem sua

o que se busca não é a homogeneidade. Sabe-se que a

fluência reconhecida se realiza tarefas e se comunica

homogeneidade em sala de aula é algo que não exis-

como um nível C1.

te, portanto, o que se busca é a aproximação de níveis

No entanto, o desenvolvimento das habilidades e

linguísticos para que se possa trabalhar, não somen-

competências descritas nesse quadro não são atingi-

te o desenvolvimento das competências linguísti-

das apenas com a escolha de um material didático que

cas, mas a autoestima desses estudantes. O profes-

indique que está de acordo com determinado nível.

sor de Língua Inglesa sabe que, na prática, trabalhar

O que irá determinar se o aluno terá essas capacida-

o mesmo conteúdo com alunos de níveis díspares

des descritas no quadro é um conjunto de elementos:

demanda diferentes capacidades que, muitas vezes,

planejamento de aula, escolha de recursos tecnológi-

inviabilizam um trabalho de qualidade.

cos, material didático, conhecimento linguístico do

Diante dessas demandas globais, a Língua Inglesa

professor, disposição de mobiliário de sala de aula e,

no Ensino Fundamental foi pensada da seguinte

acima de tudo, o currículo que possibilitou aprendiza-

forma:

gens do estudante.

•

Saber o que o estudante sabe é o ponto de partida

para a consecução de objetivos de aprendizagem

para qualquer prática pedagógica, sobretudo, no ensino de línguas. Isso permite ao professor planejar suas

Anos iniciais: objetos do conhecimento voltados
e desenvolvimento de níveis A1 e A2 do CEFR.

•

Anos finais: objetos do conhecimentos voltados

sequências didáticas e escolher o material que ofe-

para a consecução de objetivos de aprendizagem

reça melhores condições de desenvolvimento para

e desenvolvimento de níveis A1 a B2+ do CEFR.

seus estudantes.
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Metas Específicas da Língua
Inglesa para os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental

Tendo em vista os estudantes do Colégio São Luís, o

•

currículo de Língua Inglesa propõe dez metas para
serem alcançadas ao final de cada etapa.
Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
espera-se que os alunos sejam capazes de:
•

Compreender frases simples isoladas;

•

Reconhecer e usar expressões de alta frequência;

•

Comunicar-se em tarefas simples, cuja oralidade

Relacionar assuntos simples à sua rotina e
contexto;

•

Ler e compreender textos multimodais simples;

•

Produzir textos multimodais simples;

•

Ler livros simples em Inglês com independência
e fluência;

•

Empregar vocabulário básico em situações comunicativas diversas.

seja requerida;
•
•

Comunicar-se em rotinas, visando aos textos

Com essas metas em voga, os objetivos de apren-

orais que circulam no campo da vida cotidiana;

dizagem e desenvolvimento foram organizados da

Descrever quem é, seu ambiente e o contexto em

seguinte forma:

que está inserido;
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF1LI01) Reproduzir gestos ou movimentos associados a
comandos orais.

CM

(EF1LI02) Relacionar palavras-chave ou expressões em
músicas, rhymes, poemas a ilustrações.
(EF1LI03) Indicar objetos, personagens ou locais a partir de
descrições orais.
(EF1LI04) Identificar objetos reais a partir de textos orais.
(EF1LI05) Classificar objetos reais, de acordo com a sua função
no mundo, a partir de orientações dadas oralmente.
(EF1LI06) Indicar objetos ou pessoas a partir de vocabulário
específico (por exemplo, family members).
(EF1LI07) Compreender descrições orais e relacioná-las a
ilustrações.
(EF1LI08) Responder a perguntas sobre gostos e preferências.
(EF1LI09) Avaliar opiniões com o objetivo de fazer escolhas
pessoais, usando construções simples em Língua Inglesa.

CM IN

(EF1LI10) Identificar palavras ou frases que indicam opinião.

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
Eixo

SPEAKING
(ORALIDADE)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF1LI11) Repetir palavras, frases e memorizar trechos relacionados a
diferentes tópicos.

CM

(EF1LI12) Declarar fatos relacionados a contextos específicos.
(EF1LI13) Responder, com sim ou não, a perguntas sobre histórias e
experiências pessoais.
(EF1LI14) Descrever personagens com palavras ou frases.
(EF1LI15) Responder a perguntas com palavras ou frases.
(EF1LI16) Demonstrar como fazer algo, usando gestos ou objetos reais
(por exemplo, amarrar os sapatos).
(EF1LI17) Descrever figuras ou objetos de sala de aula.
(EF1LI18) Descrever o que as pessoas fazem a partir de brinquedos e/
ou figuras de ação (por exemplo, mostrar um soldado e falar sobre o
que ele faz).
(EF1LI19) Expressar preferências ao nomear e indicar objetos usuais.
(EF1LI20) Responder a frases curtas ou a perguntas sobre escolhas
pessoais.

CM IN

(EF1LI21) Utilizar-se de repetições para expressar concordância ou
discordância.
(EF1LI22) Declarar gostos e preferências para participar de conversas
com os colegas.
(EF1LI23) Acompanhar a fala do interlocutor para demonstrar
entendimento.

CM

(EF1LI24) Acompanhar rotinas comuns de grupos pequenos e grandes.
(EF1LI25) Compartilhar figuras, criações ou recursos visuais para
contribuir com conversas.

CM IN

(EF1LI26) Reconhecer diferentes tipos de entonação usada por falantes
de Língua Inglesa.

CM RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF1LI27) Usar figuras e ilustrações para identificar temas ou
enredo de narrações.

CM

(EF1LI28) Relacionar vocabulário para ilustrar narrações
diversas.
(EF1LI29) Indicar ícones, letras ou palavras ilustradas que
representam ideias.
(EF1LI30) Identificar palavras e frases repetidas em textos.
(EF1LI31) Identificar ícones em textos ilustrados/multimodais
com a ajuda de um colega.

CM
CD

(EF1LI32) Reconhecer legendas ou títulos de textos ilustrados.

CM

(EF1LI33) Classificar objetos a partir de seu uso em ilustrações
com legendas.
(EF1LI34) Identificar ilustrações indicadas por Wh-questions.
(EF1LI35) Categorizar figuras ou fotografias com legendas.
(EF1LI36) Identificar informações relacionadas a eventos a
partir de gráficos ou tabelas (por exemplo, calendários).
(EF1LI37) Identificar opiniões a partir de afirmações ilustradas
(por exemplo, preferências).

CM IN

(EF1LI38) Compartilhar gostos e preferências, usando marcas
ou logotipos.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF1LI39) Escrever palavras usando diversas estratégias.

CM

(EF1LI40) Fornecer informação em organizadores gráficos.
(EF1LI41) Responder Wh-questions orais, usando ícones para
planejar histórias.
(EF1LI42) Expor informação a partir de títulos ou da
classificação de recursos visuais ou gráficos.
(EF1LI43) Desenhar, projetar e classificar textos a partir de
conteúdo específico.
(EF1LI44) Classificar e ilustrar observações ao longo do tempo
(por exemplo, ciclo de vida de uma planta).
(EF1LI45) Identificar tópicos linguísticos a partir de fotografias,
ilustrações em word walls ou uso de software.

CM
CD

(EF1LI46) Descrever pessoas, lugares ou objetos a partir de
exemplos ilustrados.

CM

(EF1LI47) Expressar a sua opinião por meio de desenhos.

CM IN

(EF1LI48) Produzir frases simples, a partir de modelos, sobre
preferências, desejos e necessidades.

PS

(EF1LI49) Desenhar ícones ou símbolos para representar
preferências.

CM IN

(EF1LI50) Registrar, de modo escrito, fatos sobre diferentes
tópicos.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF2LI01) Analisar uma sequência de eventos a partir de
histórias orais comuns.

CM

(EF2LI02) Identificar “quem”, “onde” e “quando” em frases
ilustradas.
(EF2LI03) Identificar materiais principais ou recursos a partir de
descrições orais.
(EF2LI04) Indicar características visuais de modelos ou objetos
reais a partir de dicas orais.
(EF2LI05) Relacionar descrições orais a fotos, figuras ou ícones.
(EF2LI06) Parear objetos e figuras direcionadas por um colega.
(EF2LI07) Seguir frases simples apresentadas oralmente para
criar outras sequências.
(EF2LI08) Indicar pontos de vista pessoais como respostas a
textos orais.

CM IN

(EF2LI09) Distinguir opiniões de fatos, especialmente quando
colegas estiverem fazendo apresentações orais.

PS

(EF2LI10) Identificar preferências a partir de textos orais curtos.
(EF2LI11) Categorizar figuras ou objetos, em relação a
conteúdos específicos, a partir de descrições orais.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
Eixo

SPEAKING
(FALA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF2LI12) Responder a perguntas relacionadas a narrações ou a
experiências pessoais vividas.

CM

(EF2LI13) Reproduzir fatos ou afirmações dentro de um
contexto.
(EF2LI14) Dramatizar ou nomear eventos ou experiências ao
longo da aula.
(EF2LI15) Participar de apresentações baseadas em pesquisas,
utilizando recursos multimídia e NTDICs.

CM CD

(EF2LI16) Descrever o resultado de experiências ou histórias
com auxílio do professor e de recursos visuais.

CM

(EF2LI17) Nomear passos em textos orais que sugiram processos
ou procedimentos.
(EF2LI18) Responder a Wh-questions, principalmente as
relacionadas a rotinas de sala de aula.
(EF2LI19) Descrever fenômenos familiares com palavras ou
frases.
(EF2LI20) Posicionar-se a partir de modelos ou exemplos,
oferecidos pelo professor.

CM IN
PS

(EF2LI21) Identificar, em sequências textuais e de progressão
temática, o que vem depois e explicar o porquê.

CM

(EF2LI22) Compartilhar fatos como evidência, usando início de
frases ou modelos fornecidos pelo professor.
(EF2LI23) Compartilhar os motivos para se ter determinada
opinião ou fazer determinadas afirmações.

CM IN

(EF2LI24) Expressar as próprias ideias a partir de desenhos,
gestos, palavras e frases.

PS

(EF2LI25) Fazer perguntas afirmativas e negativas para solicitar
esclarecimento.

CM IN

(EF2LI26) Expressar concordância ou discordância de forma
não verbal (por exemplo, usando gestos).

CM IN
PS

(EF2LI27) Reconhecer que diferentes entonações possuem
diferentes sentidos no uso da Língua Inglesa.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF2LI28) Identificar palavras-chaves e frases em textos
ilustrados.

CM

(EF2LI29) Identificar linguagem relacionada a tempo, dentro de
um contexto.
(EF2LI30) Indicar linguagem associada a um conteúdo e
informação específicos.
(EF2LI31) Ilustrar experiências de personagens em frases
ilustradas.
(EF2LI32) Identificar palavras e frases em títulos e textos em
destaque.
(EF2LI33) Compreender os diversos sentidos que circulam em
textos não-verbais, tais como: imagens, ilustrações e gráficos.
(EF2LI34) Relacionar figuras com informações gráficas em
textos ilustrados.
(EF2LI35) Identificar elementos de textos expositivos em textos
ilustrados.
(EF2LI36) Identificar fatos em textos informativos ilustrados e
ler em voz alta.
(EF2LI37) Distinguir fatos de ficção.

CM IN

(EF2LI38) Identificar a linguagem relacionada a preferências,
necessidades e desejos em ilustrações com legendas.

PS

(EF2LI39) Identificar afirmações e opiniões em textos ilustrados.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF2LI40) Atribuir títulos ou legendas que ilustrem os passos de
diferentes processos.

CM

(EF2LI41) Listar ideias, utilizando organizadores gráficos.
(EF2LI42) Criar representações visuais de ideias ou histórias.
(EF2LI43) Descrever informações visuais.
(EF2LI44) Listar e ilustrar ideias discutidas em grupo ou pela
classe.

CM IN

(EF2LI45) Descrever elementos de processos ou procedimentos.

CM

(EF2LI46) Indicar fatos associados com imagens ou ilustrações.

CM IN
PS

(EF2LI47) Descrever como algo acontece, utilizando ilustrações
e linguagem sequencial.

CM

(EF2LI48) Indicar decisões ou preferências a partir de figuras
legendadas, palavras ou frases.
(EF2LI49) Participar da escrita de em opiniões compartilhadas.

CM IN
PS

(EF2LI50) Oferecer evidência de fenômenos naturais ou opiniões
a partir de desenhos identificados.

CM

(EF2LI51) Relacionar preferências, escolhas ou opiniões às suas
justificativas.

CM IN
PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF3LI01) Identificar conectivos ou frases relacionadas a tempo
(por exemplo, “on Monday” “the next day”).

CM

(EF3LI02) Executar passos descritos oralmente com o objetivo
de resolver problemas.

CM LA
IN
Político-pessoal

(EF3LI03) Completar organizadores gráficos ou representações
a partir de comparações orais.

CM

(EF3LI04) Identificar semelhanças e diferenças a partir de
conteúdos orais sobre materiais ou equipamentos.
(EF3LI05) Identificar diferentes pontos de vista em diálogos
orais curtos.

CM IN
PS

(EF3LI06) Identificar ideias baseadas em conteúdos específicos
a partir de discursos orais, utilizando recursos multimídias ou
NTDICs.

CM CD

(EF3LI07) Identificar conectivos em textos lidos oralmente ou
em conversas do dia a dia.

CM

(EF3LI08) Identificar ideias relacionadas a conteúdos específicos
e detalhes em textos orais.

CM IN

(EF3LI09) Interpretar informação oral a partir de diferentes
pontos de vista.

PS

(EF3LI10) Identificar lados opostos de discussões em diálogos.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
Eixo

SPEAKING
(FALA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF3LI11) Recontar histórias simples a partir de pistas e
baseando-se em figuras.

CM

(EF3LI12) Expor informações a partir de experiências pessoais
ou relacionadas à escola.
(EF3LI13) Descrever relações entre objetos ou ferramentas e
seus usos.
(EF3LI14) Expressar causa e efeito de eventos ou
comportamentos.
(EF3LI15) Descrever categorias organizadas em informações
relacionadas a conteúdos específicos.
(EF3LI16) Perguntar e responder a perguntas em grupos
colaborativos.

CM IN
PS

(EF3LI17) Sequenciar eventos em histórias com transições
temporais (por exemplo, first, then, next).

CM

(EF3LI18) Descrever situações e eventos relacionadas à escola e
à comunidade.

CM RC

(EF3LI19) Expor detalhes de processos ou procedimentos
utilizados em textos instrucionais.

CM

(EF3LI20) Descrever consequências de comportamentos ou
fatos.
(EF3LI21) Defender pontos de vista ou opiniões sobre tópicos
relacionados a conteúdos específicos.

CM IN
PS

(EF3LI22) Propor diferentes soluções a problemas relacionados
a conteúdos específicos.

CM LA

(EF3LI23) Negociar concordância de sentidos de palavras, em
pequenos grupos.

CM IN

(EF3LI24) Expressar suas próprias ideias com consistência a
partir de tópicos discutidos.

PS

(EF3LI25) Expressar suas próprias ideias e apoiar as ideias dos
colegas.
(EF3LI26) Propor novas soluções para resolver conflitos em
grupos pequenos.

CM LA
IN

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF3LI27) Criar linhas do tempo ou organizadores gráficos a
partir de parágrafos ou frases ilustradas.

CM

(EF3LI28) Identificar marcadores temporais que indicam a
ordem de eventos.
(EF3LI29) Sequenciar frases que descrevem processos ou
procedimentos em textos informais.
(EF3LI30) Localizar detalhes sobre conteúdos específicos em
textos ou NTDICs.

CM CD

(EF3LI31) Identificar diferentes ideias ou opiniões em textos
escritos.

CM IN
PS

(EF3LI32) Identificar palavras ou frases relacionadas a
contextos acadêmicos e a conteúdos específicos em textos de
diferentes gêneros (por exemplo, “once upon a time” indica
contos de fadas).

CM

(EF3LI33) Ordenar uma série de eventos baseados em textos
familiares.
(EF3LI34) Identificar as ideias principais e detalhes em textos
ilustrados.
(EF3LI35) Classificar ideias principais e detalhes em textos
informativos e expositivos.
(EF3LI36) Organizar informações relacionadas a conteúdos
específicos, de acordo com critérios determinados.
(EF3LI37) Identificar razões para reforçar argumentos.

CM IN
PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF3LI38) Recontar experiências passadas.

CM

(EF3LI39) Expressar ideias em vários gêneros e suportes (por
exemplo, poesia, blog, e-mail).

CM CD
IN

PS

(EF3LI40) Comparar causas de diferentes fenômenos.

CM

(EF3LI41) Expor ideias sobre tópicos relacionados a conteúdos
específicos.

CM IN

(EF3LI42) Expor ideias ou opiniões diferentes a partir de
conteúdos específicos.

PS

(EF3LI43) Descrever pontos positivos e negativos relacionados
a problemas sociais.

CM RC
PS

(EF3LI44) Criar histórias com detalhes sobre personagens e
eventos.

CM

(EF3LI45) Relacionar detalhes e ilustrar estágios em diferentes
ciclos (por exemplo, ciclo de vida de plantas).
(EF3LI46) Descrever estratégias para resolver problemas.

CM LA
IN

(EF3LI47) Sustentar opiniões ou ideias principais com evidências
retiradas de textos.

PS

CM IN
PS

(EF3LI48) Fornecer evidência para sustentar ou contestar as
ideias dos colegas.

CM LA
IN

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF4LI01) Relacionar textos orais a figuras e objetos de
conteúdos específicos.

CM

(EF4LI02) Sequenciar procedimentos orais ou ciclos com
imagens.
(EF4LI03) Distinguir palavras-chaves e frases relacionadas a
fenômenos.
(EF4LI04) Relacionar ilustrações com pontos de vistas orais.
(EF4LI05) Identificar linguagem relacionada a fatos ou opiniões
em apresentações orais.
(EF4LI06) Classificar linguagem relacionada a tempo em
declarações orais.
(EF4LI07) Associar o contexto de narrativas a ilustrações.
(EF4LI08) Organizar rotinas causais ou com relações de
sequência descritas oralmente.
(EF4LI09) Seguir direcionamentos orais para demonstrar
estágios recorrentes em ciclos ou na resolução de problemas.

CM LA

(EF4LI10) Organizar evidências e afirmações a partir de
descrições orais.

CM

(EF4LI11) Distinguir palavras e frases relacionadas a opiniões
ou fatos a partir de afirmações orais.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
Eixo

SPEAKING
(FALA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF4LI12) Identificar as palavras-chaves e frases associadas a
conteúdos específicos, usando auxílio de gráficos ou recursos
visuais.

CM

(EF4LI13) Comunicar experiências pessoais oralmente.
(EF4LI14) Nomear componentes de fenômenos linguísticodiscursivos e textuais, usando ilustrações, fotografias ou
diagramas.
(EF4LI15) Demonstrar procedimentos, usando objetos reais.
(EF4LI16) Justificar razões de determinadas escolhas, usando
palavras ou frases.

CM IN

(EF4LI17) Responder a perguntas com afirmações ou negações
sobre diferentes conteúdos ou preferências pessoais.

PS

(EF4LI18) Recontar short stories ou eventos relacionados a
conteúdos específicos.

CM

(EF4LI19) Indicar passos procedimentais em diferentes
conteúdos.

CM IN

(EF4LI20) Justificar o porquê ou como algo funciona, usando
diagramas, tabelas ou imagens.

PS

(EF4LI21) Usar palavras-chaves ou frases em processos em
uma sequência.

CM

(EF4LI22) Opinar a partir de experiências.

CM IN

(EF4LI23) Responder a opiniões de outros, reafirmando as
preferências pessoais.

PS

(EF4LI24) Expressar as próprias ideias de diversas formas.
(EF4LI25) Acompanhar a fala do interlocutor.

CM

(EF4LI26) Compartilhar o próprio trabalho para contribuir em
uma conversa.

CM IN

(EF4LI27) Revezar e utilizar convenções específicas em
determinadas conversas.
(EF4LI28) Comportar-se adequadamente, a partir da relação
com o interlocutor e do contexto (por exemplo, ao conversar
com o professor ou ao conversar com os colegas)

CM RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF4LI29) Identificar palavras contextualizadas, a partir
de leituras em voz alta, em textos ilustrados ou em tópicos
familiares e/ou experiências.

CM

(EF4LI30) Ressaltar frases familiares ou previstas.
(EF4LI31) Relacionar palavras ou frases ilustradas à linguagem
sequencial ou que indiquem causa.
(EF4LI32) Sequenciar frases desconectadas para demonstrar
processos em um conteúdo específico a partir de textos
ilustrados.
(EF4LI33) Identificar palavras-chaves e frases em afirmações.
(EF4LI34) Identificar uma afirmação ou opinião em NTDICs com
o auxílio de um colega.

CM CD
IN

PS

(EF4LI35) Classificar expressões relacionadas a tempo em
textos.

CM

(EF4LI36) Identificar “quem”, “o que”, “onde” e “quando” em
textos narrativos, com o auxílio de um colega.

CM IN

(EF4LI37) Identificar diferentes tipos de conectivos textuais.

CM

(EF4LI38) Identificar palavras-chaves e frases que descrevem
tópicos ou fenômenos.
(EF4LI39) Identificar linguagem que indica pontos de vista.

CM IN
PS

(EF4LI40) Organizar evidência baseada em palavras ou
expressões sequenciais em textos.

CM

(EF4LI41) Diferenciar afirmações de evidências.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF4LI42) Comunicar experiências pessoais por meio de
desenhos e palavras.

CM

(EF4LI43) Reproduzir uma série de eventos a partir de textos
ilustrados.
(EF4LI44) Produzir respostas curtas para perguntas, usando um
banco de palavras ou frases (por exemplo, “so do I”).
(EF4LI45) Identificar tabelas e gráficos para descrever
fenômenos.
(EF4LI46) Selecionar palavras e frases para representar pontos
de vista, usando fatos de textos ilustrados ou pôsteres.
(EF4LI47) Usar palavras-chaves ou frases relacionadas a
tópicos específicos.
(EF4LI48) Listar procedimentos em diferentes áreas do
conhecimento.
(EF4LI49) Listar efeitos negativos e positivos de eventos, em
narrativas ou textos informativos.

CM IN
PS

(EF4LI50) Usar termos-chave relacionados a fenômenos.

CM

(EF4LI51) Ordenar linear ou ciclicamente sequências de um
fenômeno.
(EF4LI52) Expor razões para pontos de vistas específicos.

CM IN
PS

(EF4LI53) Listar pontos positivos e negativos de problemas.

CM LA
IN

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF5LI01) Identificar o começo, meio e fim de textos que são
recontados oralmente.

CM

(EF5LI02) Seguir passos ou cumprir tarefas indicados oralmente
pelos colegas.

CM IN

(EF5LI03) Compreender relações de causa e efeito em
conversas.
(EF5LI04) Reconhecer relações em uma série de frases orais.

CM

(EF5LI05) Identificar diferentes perspectivas, instâncias ou
pontos de vistas.
(EF5LI06) Reconhecer razões para determinados pontos de vista
em apresentações orais.

CM IN
PS

(EF5LI07) Sequenciar eventos ou passos baseados em leituras
em voz alta de textos informativos.

CM

(EF5LI08) Reconhecer as características principais de gêneros
textuais específicos.
(EF5LI09) Identificar detalhes específicos, descrições ou
comparações para sustentar conversas.
(EF5LI10) Seguir informações orais, explicitando como ou por
que um fenômeno acontece.
(EF5LI11) Identificar evidências que sustentam predições ou
hipóteses.
(EF5LI12) Diferenciar múltiplos pontos de vistas em discussões
em sala.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
Eixo

SPEAKING
(FALA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF5LI13) Apresentar informações detalhadas de conteúdos
específicos, principalmente depois de terem sido ensaiadas.

CM

(EF5LI14) Expor ideias principais em conversas de sala de aula
sobre tópicos sociais e acadêmicos.
(EF5LI15) Expor procedimentos, em sequência e de forma clara,
para os colegas.

CM IN

(EF5LI16) Comparar dados ou informações.

CM

(EF5LI17) Expressar opiniões usando linguagem específica
relacionada a determinados conteúdos.

CM IN

(EF5LI18) Apresentar fatos relacionados a conteúdos específicos
para sustentar uma posição.

PS

(EF5LI19) Apresentar relatórios de conteúdos específicos.

CM

(EF5LI20) Desenvolver passos em sequência para resolver
problemas.

CM LA

(EF5LI21) Relacionar problemas sobre conteúdos específicos ou
conceitos de forma sequencial, cíclica ou causal.

CM

(EF5LI22) Apresentar informações detalhadas em pequenos
grupos.

CM IN

(EF5LI23) Demonstrar evidências relevantes para sustentar
afirmações.

CM

(EF5LI24) Responder a opiniões dos outros com justificativas ou
evidências.

CM IN

(EF5LI25) Utilizar perguntas para esclarecer dúvidas com o
objetivo de demonstrar envolvimento em conversas.

PS

(EF5LI26) Usar exemplos para esclarecer afirmações.
(EF5LI27) Responder a perguntas para contribuir com um
tópico.

CM IN

(EF5LI28) Contribuir com a ampliação de ideias de colegas em
conversas.

CM

(EF5LI29) Apresentar soluções criativas para solucionar
problemas de interação em Língua Inglesa.

CM LA
IN

(EF5LI30) Contribuir com ideias para criar respostas e/ou textos
coletivos.

CM IN

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF5LI31) Sequenciar eventos em histórias ou processos de
conteúdos específicos.

CM

(EF5LI32) Identificar ideias principais em narrativas ou textos
informativos.
(EF5LI33) Relacionar causa e efeito em textos escritos.
(EF5LI34) Identificar evidências em diferentes partes de um
texto.
(EF5LI35) Identificar diferentes perspectivas, instâncias ou
pontos de vista em textos argumentativos destinados a
crianças.

CM IN

(EF5LI36) Relacionar detalhes com ideias principais ou temas.

CM

(EF5LI37) Identificar conclusões em textos mais extensos e
de diferentes ordens discursivas (argumentar e narrar, por
exemplo).

CM IN

PS

(EF5LI38) Identificar palavras ou frases diferentes que são
usadas para descrever o mesmo tópico linguístico ou fenômeno
natural/social.

PS

(EF5LI39) Organizar informações que justificam ou explicam
um fenômeno natural/social.
(EF5LI40) Levantar hipóteses ou predizer a partir de evidências
e partes de um texto (capa, título, subtítulo etc.).

CM

(EF5LI41) Comparar múltiplos pontos de vista sobre um tópico
discursivo.

CM IN
PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem

Competência

(EF5LI42) Usar palavras-chave e frases que refletem a ideia
principal do texto a ser produzido.

CM

(EF5LI43) Expor detalhes, usando palavras concretas ou frases.
(EF5LI44) Relacionar ideias ou conceitos, usando conectivos ou
frases.
(EF5LI45) Responder a perguntas que iniciem com “como” ou
“por que”.
(EF5LI46) Relacionar razões com opiniões sustentadas por fatos
e detalhes.

CM IN
PS

(EF5LI47) Fazer ajustes a partir do público-alvo do texto a ser
produzido ou de seu contexto de produção.

CM

(EF5LI48) Relacionar uma sequência de eventos, usando uma
variedade de palavras, frases e clauses de transição.
(EF5LI49) Resumir informações em textos diferentes do mesmo
autor.
(EF5LI50) Apresentar informações em processos ou fenômenos
a partir de diferentes fontes.
(EF5LI51) Elaborar tópicos a partir de fatos, definições, detalhes
concretos, citações ou exemplos.
(EF5LI52) Comparar e contrastar evidências a partir de
afirmações.
(EF5LI53) Justificar e oferecer evidência que sustentam pontos
específicos.

CM IN
PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Com a organização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa forma, espera-se que os
estudantes sejam capazes de participar de qualquer
exame de proficiência internacional e serem classificados segundo tabela a seguir:

CEFR

General test

Business and
Professional

Academic

IELTS

TOEFL
iBT

Trinity

Cambridge

PROFICIENT

220
C2
Mastery

C1
Op. Prof.

INDEPENDENT

B2
Vantage

B1
Threshold

Distinction
Euroexam
Level C1
Distinction
Euroexam
Level B2
Distinction
Euroexam
Level B1

BASIC USER

A2
Waystage

Distinction

A1
Breakthrough

Distinction

Euroexam
Level A2

Euroexam
Level A1

EuroPro
Level C1

EuroPro
Level B2

EuroPro
Level B1

9.5
8.5
8.0

118
115
110

Distinction

7.5

102

Euroexam
Academic

7.0

94

6.5

79

6.0

60

5.5

46

5.0

35

4.5

32

4.0

210
200
ISE
I.

190
180

ISE
II.

170
160

ISE
III.

150
140

ISE
Foundation

130
120
110
100

Fonte: http://www.euroexam.com/equivalence
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Questões de natureza
metodológica e didática

O

componente de Língua Inglesa possui peculiaridades não encontradas
em nenhuma outra disciplina e, por conta disso, demanda certas ações e
amplia várias possibilidades de ensino e aprendizado.

A primeira delas é o ensino da língua por meio de

possibilidade de comunicação e interação em Inglês.

contextos significativos. Muitos professores partem

Não somente diálogos poderão ser elaborados, mas,

do pressuposto do ensino do vocabulário por meio de

sobretudo, outros tipos de recursos comunicativos que

listas temáticas e palavras isoladas, destituindo todo o

envolvam as diferentes práticas de linguagem: leitura,

referencial que o léxico possui. No entanto, Donaldson

produção de textos escritos e orais, por exemplo.

(1979) argumenta que crianças na fase pré-escolar

Williams (1995) defende que as crianças precisam

entendem o que é dito a elas em outra língua e esse

de atividades que as levem a explorar o seu mundo, tais

entendimento não é apenas uma questão de apropria-

como: histórias, músicas, drama, entre outras, ou seja,

ção prévia de vocabulário.

propõem-se atividades que façam parte do mundo da

O que ocorre é que todo o contexto comunicativo

criança para que ela use a língua estrangeira.

em que a criança está inserida e os outros elementos,

A primeira prática que o professor de Língua

artifícios e dicas empregadas pelo falante (adulto, pro-

Inglesa no Ensino Fundamental pode adotar em sua

fessor) na comunicação são utilizados e proporcio-

rotina é a roda de leitura ou book circle. Será nesses

nam a compreensão do vocabulário.

momentos que o professor, por meio da leitura em voz

Por conta disso, defende-se que o ensino da

alta, colaborativa ou compartilhada de um livro de fic-

Língua Inglesa não seja feito na língua materna. Isso

ção ou não-ficção, apresentará para a criança a temá-

não significa que o professor de Inglês deverá entrar e

tica a ser trabalhada, seu vocabulário em uso e, conse-

sair falando em Inglês nas aulas da Educação Infantil,

quentemente, estruturas da língua estrangeira.

mas falar o máximo possível nessa língua para que

Esse momento será da leitura pelo prazer, em que

seus alunos estejam expostos a ela a maior parte do

a criança poderá ter acesso à língua não adaptada e

tempo em que estiverem interagindo na escola.

estabelecerá relações do tema abordado com suas

Além disso, não apenas o professor deverá ter opor-

experiências e sua rotina. Será na roda que a relação

tunidade de falar em sala de aula, mas organizar sua

do professor como facilitador do aprendizado da língua

prática de forma que os estudantes também tenham a

ocorrerá. A diferença entre Ensino Fundamental 1 e 2
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nessa prática fica na escolha dos livros a serem lidos.

de falar Inglês, brincar com a Língua Inglesa são for-

No caso dos anos iniciais, livros considerados como

mas de apropriação de usos da língua que permitem à

early readers são mais apropriados, por conta do nível

criança, refletir sobre a língua que está aprendendo e a

linguístico que as crianças se encontram. Já no caso

coloque em uso de forma lúdica.

do Fundamental 2, chapter books já podem ser lidos e
discutidos em sala de aula, envolvendo diversos temas.
Cantar músicas e memorizar nursery rhymes é
outra prática que ainda pode ser mantida ao longo do
Ensino Fundamental em seus anos iniciais. No entanto, para os anos finais, o trabalho com poesia e músicas atuais são mais apropriados por despertar o interesse de adolescentes. De uma forma ritmada, ativa e
contextualizada, as crianças não somente terão contato com o Inglês, mas a possibilidade de experimen-

Um exemplo é o programa Raz-kids (www.
raz-kids.com). Tal programa desenvolve as
capacidades de leitura da criança por meio
da leitura de livros digitais com diversas
atividades. Possui uma progressão em níveis
(A a Z) em que, ao ler e efetuar as tarefas
programadas, o aluno “passa de nível”,
avançando em seu processo de aprendizagem.

tação da fala em outra língua, do uso de seu corpo e
do desenvolvimento. Capacidades importantes para
aprendizagem da língua.
A dramatização de diálogos também é outro recurso valioso no ensino do Inglês. Ela permite que o estudante perceba a função social da língua e a utilize em

Brincadeiras típicas de países da Língua Inglesa

situações seguras e programadas, sob a orientação do

podem ser praticadas como forma de possibilitar a

professor, com o apoio dos colegas. Com essa prática,

vivência da criança em outra língua, principalmente

eles têm a possibilidade de vivenciar o uso da língua

se muitas brincadeiras de países anglófonos forem

em um ambiente seguro e indiretamente trabalhar a

levadas em consideração na preparação de aulas,

sua autoestima.

fugindo – quando possível e especialmente – do eixo

Os recursos tecnológicos também podem auxiliar

binário-cultural EUA e Reino Unido nos anos iniciais.

nesse processo de ensino. Muitos materiais didáticos

Já para os anos finais, jogos de tabuleiro podem ser

já possuem a sua versão digital em que músicas, nur-

utilizados, como por exemplo, Pictureka, Monopoly,

sery rhymes, textos, figuras, áudios, vídeos e anima-

War e muitos outros que demandem a comunicação

ções são apresentados às crianças por falantes nati-

expontânea entre os participantes.

vos. Diversos aplicativos também estão disponíveis

Dessa forma, propomos que uma sequência didá-

para iOS e Android, além de websites e learning envi-

tica em Língua Inglesa poderá ser organizada a partir

ronments que abrem possibilidades de uso e aprimo-

de uma perspectiva CLIL.

ramento da Língua Inglesa.
Utilizar esses recursos permite aos estudantes
entrar em contato com textos multissemióticos e trabalhar capacidades e conhecimentos necessários ao
século 21, propostas por diversos teóricos e listadas

O PLANEJAMENTO DE AULAS CLIL

pela UNESCO (LUNA SCOTT, 2005), estando em consonância com a matriz de competências do Colégio.

Quando o professor ensina um conteúdo em uma

Como mencionado no currículo da Educação

segunda língua, alguns problemas podem surgir em

Infantil, o brincar também possui uma grande impor-

sala de aula. Ao mesmo tempo que o estudante está

tância no Ensino Fundamental, sobretudo na disci-

aprendendo sobre o conteúdo, ele está aprendendo a

plina de Língua Inglesa. Brincar em Inglês, brincar

linguagem para expressar esses conceitos. De modo
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semelhante, alguns estudantes terão facilidade para

ABORDAGEM LEXICAL OU LEXICAL APPROACH

conversar em grupos, outros terão dificuldade para
escrever frases simples sobre o conteúdo. Dessa

Outra forma de focar no desenvolvimento dos alunos

forma, é possível que frases gramatical e estrutural-

fazendo com que eles sejam protagonistas de seu pro-

mente corretas apareçam com o emprego do voca-

cesso de aprendizagem é a partir do lexical approach.

bulário inadequado. Por conta disso, os estudantes

Nessa abordagem, a aprendizagem da língua se dá

também terão mais dificuldade em ler um livro de

pela identificação de blocos de palavras. Esses blocos

Ciências em Inglês, do que no Português, por exemplo.

não são expressões, gramática ou funções, mas lexis:

Por outro lado, muitos estudantes são bem

palavras e combinação de palavras. Por conta disso, o

sucedidos quando o ensino se dá por meio do CLIL.

ensino do vocabulário é fundamental nessa aborda-

Normalmente, estão motivados e possuem resiliên-

gem. Essas unidades lexicais ou chunks são obser-

cia para aceitar o desafio. Seus professores também

vados a partir de seu uso e em situações reais, com

aceitam e motivam esses estudantes, principalmen-

exemplos oriundos de textos multimodais.

te ao proporcionarem oportunidades diferenciadas e

Em conjunto com o CLIL, os estudantes passam a

instigantes de aprendizado. O papel do professor, ao

ser expostos a diversos exemplos de chunks, a fim de

assumir uma abordagem CLIL, é de reconhecer que os

identificar as co-ocorrências de outros grupos e pala-

estudantes devem, não somente aprender o tópico em

vras, seu contexto de uso e variações. Os estudantes

si, mas o conteúdo linguístico relacionado a eles.

refletem, em grupo, com vistas a identificar padrões:

Por conta desses desafios, ao planejar uma
sequência didática, o professor deve antecipar quais

contextuais, gramaticais, de sentido, fazendo com que
o aluno perceba como a língua é utilizada.

os problemas de linguagem os estudantes podem

Nesses momentos, o professor não assume a fun-

apresentar. Esses problemas precisam ser resolvidos

ção de “explicar” os conteúdos, mas de guiar o estu-

antes da progressão do tópico. Quanto mais se tra-

dante a encontrar os padrões adequados e a perceber

balhar a língua nos momentos iniciais do conteúdo,

quando os alunos não identificam esses padrões. A

mais fácil será o entendimento dos estudantes.

partir desse trabalho, o estudante consegue desen-

Uma sequência didática possível sobre “Forces”, em

volver uma percepção e consciência linguística por

um 8º ano, por exemplo, abordaria os seguintes passos:

conta da função pragmática de determinados grupos

•

de palavras.

Levantamento do conhecimento prévio do aluno
sobre o tópico, não somente conceitual, como

•

•
•

Dessa forma, não somente a identificação e o

lexical;

entendimento dos chunks são necessários, mas a

Leitura de texto informativo sobre o conceito,

capacidade do estudante de memorizar os padrões

explicando o que é como diferentes forças atuam

de co-ocorrências e quando esses grupos são utili-

nos objetos;

zados. Sendo assim, a melhor forma de se adquirir

Discussão sobre os fatos e processos do texto para

fluência é por meio de uma grande quantidade de

verificar o entendimento dos estudantes;

input da língua. Recomenda-se que o trabalho com

Elaboração de Word Wall ou listagem de palavras

book circles seja parte da rotina dos estudantes em

que comporão o banco de palavras dos estudantes;

todo Ensino Fundamental, não somente com a leitu-

•

Checagem do vocabulário desconhecido;

ra feita em sala de aula, mas em casa e por meio de

•

Experiência prática para testar diferentes tipos de

recursos como, o Raz-kids.

forces;
•

No anexo 2 encontram-se algumas sugestões

Elaboração de relatório de experiência sobre for-

de livros para leitura nos Anos Iniciais do Ensino

ces em pares.

Fundamental.

LÍNGUA INGLESA 155

Book EF1_rev02_Final.indb 155

15/02/2019 12:07

Book EF1_rev02_Final.indb 156

15/02/2019 12:07

COMPONENTE CURRICULAR

Arte

Book EF1_rev02_Final.indb 157

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

A Arte no Ensino
Fundamental:
Reflexões e Proposições

O

Ensino Fundamental é a etapa na qual as discussões acerca do ensino
de Arte tiveram maior atenção no Brasil. A publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) – Arte em 1997 acabou por fortalecer esse
foco. Posteriormente seria publicado o documento oﬁcial Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), no qual a Arte não era especiﬁcamente
abordada, mas contemplada na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
(LCT) (BRASIL, 2000).
O mundo no qual os PCN foram elaborados,

vídeos e séries, ouvimos músicas e criamos playlists.

mudou sobremaneira. Se antes o desenvolvimento

Simultaneamente, a palavra perde espaço, sendo pre-

estético era uma preocupação sustentada com base

ferível o uso de textos compactos, de poucos toques,

em determinados aspectos da vida, hoje vivemos

e as hashtags.

uma sociedade largamente “estetizada”. A populari-

Neste novo cenário é preciso indagar: no currícu-

zação, a facilidade de acesso às tecnologias de infor-

lo escolar qual é o espaço, por excelência, da imagem,

mação e a comunicação digital chegaram a tal ponto

da música, do vídeo e da cena? Qual componente cur-

que temos uma tecnologia mais avançada em nossos

ricular se volta para a alfabetização, desenvolvimen-

bolsos do que se tinham nos computadores do final

to, leitura e problematização do mundo estético?

da década de 1990. Em nossos smartphones nos rela-

Não é atual a premissa que sublinha a vocação do

cionamos e nos comunicamos por meio de imagens,

ensino de Arte em abranger mais que o universo pro-

ícones, GIFs, vídeos e sons. As redes sociais, igual-

priamente artístico. Nas propostas de leitura de ima-

mente, estão povoadas por eles. Assistimos a filmes,

gem estadunidenses da segunda metade do século
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XX (a exemplo de Feldman, Saunders e Ott) já era
expandido o repertório visual de leitura que incluía
além dos objetos artísticos, imagens de design, arquitetura e publicidade (BARBOSA, 2005). Este aspecto
se reforça na virada do século com a proposta de se
pensar em uma cultura visual e não apenas em artes
visuais nas aulas de Arte.
Não sendo circunscrito aos objetos, ações e conteúdos exclusivamente artísticos, o ensino de Arte
volta-se à relação com toda realidade estética visual,
sonora, cinética e cênica, integrada certamente à

A BNCC expande os três
eixos de fazer, ler e contextualizar, desdobrando-os em
conceitos que parecem mais
afinados com a sociedade
contemporânea: criação,
crítica, expressão, estesia,
reflexão, fruição.

palavra sem a ela estar submetida, contudo.
No mundo contemporâneo, por vezes ainda ana-

fruição transcende a anestesia e se conecta à estesia,

lógico e artesanal, mas mesmo assim atravessado

dada a qualidade no contato com a obra audiovisual.

pelo irrefreável mundo digital, nasce a Base Nacional

Conhecendo as diversas camadas, elementos e pro-

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). Como

cessos que se costuram no signo fílmico, os estudan-

poderia o ensino de Arte permanecer incólume? A

tes terão à sua disposição formas mais potentes de

BNCC expande os três eixos de fazer, ler e contextua-

expressão. A dimensão de expressão abrange nossas

lizar, desdobrando-os em conceitos que parecem mais

escolhas, posso me expressar por meio do repertório

afinados com a sociedade contemporânea: criação,

de meu playlist musical ou das obras audiovisuais

crítica, expressão, estesia, reflexão, fruição.

que seleciono. A expressão pode se dar também por

As dimensões da BNCC são territórios inter-rela-

meio da criação, sendo o ato criativo uma dimensão

cionados, interdependentes, que afirmam modos de

de destaque no ensino de Arte e que esteve, também

pensar a Arte no espaço escolar.

ela, muitas vezes anestesiada.

Se assistimos a um filme (fruição), como nos

O caso acima ilustra a contribuição significati-

relacionamos com ele? Apreendemos sua narrati-

va do ensino de Arte para a realidade contemporâ-

va, o enredo a história contada. Nos emocionamos e

nea. Conhecer e operar os signos estéticos, permitirá

reagimos catarticamente ao que sucedesse às perso-

aos estudantes agir e pensar com maior liberdade

nagens? Esta é a camada mais imediata de uma obra

e resistir aos movimentos devoradores de uma rea-

audiovisual, mas há outras tantas camadas, que se

lidade superficial que parece engolir os sentidos

articulam, inclusive para capturar o apreciador, afetar

(BAITELLO JR., 2014). A dimensão de estesia reitera

seus sentimentos e por vezes manipulá-lo, condicioná-

a necessidade de dar sentido aos nossos sentidos,

-lo e anestesiá-lo – Goebbels, ministro da propaganda

de trabalhar os saberes que estão além da raciona-

de Hitler, muito bem o sabia.

lidade técnica (DUARTE JR., 2001). O ensino de Arte

Assistir a um filme, para além do enredo, signifi-

lida com a relação sensível com sons, cores, formas,

ca acessar suas dimensões estéticas: o uso de cores,

objetos, gestos e movimentos. Assim, ensinar Arte,

enquadramentos, planos, cortes, sequências, efeitos

muitas vezes, é se voltar para a experiência dos sen-

visuais e sonoros, maquiagem, figurino, interpreta-

tidos, por meio deles, com eles, afinando-os, refinan-

ção, trilha sonora, cenários/locações etc. Por meio da

do-os, potencializando-os. É por esta via dos senti-

reflexão, identificamos o modo como os signos são

dos que grande parte da produção modernista e da

articulados para a produção de sentidos. Conscientes

contemporaneidade se orienta, povoando o circuito

disso, podemos pensar criticamente o filme, adentrar

de arte com obras e ações que não são racionalmen-

camadas mais profundas de significados, valores, dis-

te explicáveis, pois não é à razão que se dirigem, mas

cursos e posicionamentos. Uma experiência ativa de

aos saberes do corpo.
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O complexo cenário contemporâneo impulsionou

PROGRESSÃO EM ARTE

a emergência de novas formas de pensar o ensino de
Arte. O presente documento se afina com o pensa-

A ideia de progressão em Arte se dá mais pelo aumen-

mento curricular territorial, desenvolvido por Mirian

to da complexidade a partir da experiência, do que por

Celeste Gisa Picosque (2012). Teoria afinada espe-

uma ampliação dos conteúdos trabalhados. A Arte

cialmente com a filosofia de Gilles Deleuze e Félix

lida com elementos subjetivos, ademais o desenvolvi-

Guattari, propõe pensar o currículo de forma espacial

mento poético é singular e nem sempre mensurável.

em um plano de imanência, formado por diferentes

Assim, nas aulas de Arte, oportunizamos experiên-

Campos Conceituais entrelaçados como um rizoma

cias para o desenvolvimento sensorial e sensível dos

(em botânica, caules que não possuem um núcleo

estudantes. Outro ponto importante é a ampliação de

principal, como das espadas-de-são-jorge).

repertório. O contato com a Arte em suas diferentes

Estabelecemos quatro Campos Conceituais como

linguagens atua no desenvolvimento criativo e poéti-

articuladores de experiência e saberes artísticos,

co. Conhecer os caminhos já trilhados pelos artistas

estésicos e culturais para o Colégio São Luís, por

impulsiona novas ideias para o fazer artístico e para o

meio dos quais as diferentes dimensões da BNCC

contato sensível com o mundo.

são contempladas e desenvolvidas, tal como as
Competências Gerais do Colégio.
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A Organização
Pedagógica da Arte no
Ensino Fundamental

O

ensino de Arte no Colégio São Luís está organizado em quatro linguagens artísticas independentes, a saber: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, tendo Artes
Integradas como uma unidade temática presente em todas as linguagens.

Os Objetos de Conhecimentos e Objetivos de

AÇÃO POÉTICA

Aprendizagem e Desenvolvimento são articulados por
meio de Campos Conceituais comuns a todas as lin-

Neste Campo Conceitual se enfatizam as experiências,

guagens. Desse modo, se garante, por um lado, a inte-

processos de criação e projetos colaborativos. Criação,

gração das linguagens artísticas e, por outro, o desen-

fruição, pesquisa, experimentação e materialidade são

volvimento de aspectos específicos inerentes a cada

articulados aos demais Campos Conceituais em situa-

uma delas.

ções de aprendizagem de ação poética. A potência

O estabelecimento de quatro Campos Conceituais

comunicativa das linguagens artísticas em expressar

não indica que todos tenham a mesma duração (um

sentimentos e ideias ganha mais espaço. “Fazer arte

bimestre cada), pois o fazer artístico e a experiência

é materializar sua experiência e percepção sobre o

estésica ocupam a maior parte do tempo ao longo do

mundo, transformando o fluxo de momentos em algu-

ano letivo. Eles são eixos dinâmicos que se alternam,

ma coisa visual, textual [cinética, gestual] ou musical”

se completam, se justapõem e se mesclam.

(KRUEGER in SÃO PAULO, 2008, p. 41).

Tal plasticidade é importante para garantir liberdade poética também ao professor de Arte, concebido
como professor criador/propositor. O planejamento das aulas poderá, assim, se articular melhor às
demandas do Colégio e da relação com os estudantes.
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LINGUAGEM

EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS

O estudo dos elementos expressivos das diferen-

Os saberes que se estendem para além da racionali-

tes linguagens artísticas é enfatizado neste Campo

dade técnica, mas que também podem se dar em con-

Conceitual. A investigação se desdobra no olhar às

sonância com ela, são desenvolvidos neste Campos

partículas que constituem os objetos e procedimen-

Conceitual. Experiências lúdicas, fruição estética,

tos artísticos e suas relações, ao binômio forma-con-

situações de ativação dos sentidos, experimentação

teúdo e às formas de contato com a Arte, da relação

sensível da materialidade são meios de trazer a este-

com o público nas variadas possibilidades de apre-

sia para as aulas de Arte. O refinamento sensível está

sentação e difusão.

diretamente ligado ao desenvolvimento poético dos
alunos, uma vez que a potência criadora conjuga percepção, imaginação, elaboração e ação.

Estesia: refere-se à experiência sensível dos

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a

sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao

experiência artística se valerá de mais um Campo

som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e

Conceitual que descreve a complexidade inerente a

aos diferentes materiais. Essa dimensão arti-

este segmento:

cula a sensibilidade e a percepção, tomadas
como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade
(emoção, percepção, intuição, sensibilidade

SABERES EM MOVIMENTO

e intelecto) é o protagonista da experiência.
(BRASIL, 2018, p. 192)

Como forma de articular crítica e reflexão, este Campo
Conceitual volta-se às diversas questões que envolvem o universo da Arte. Para tanto, vale-se do auxílio de outras ciências como a Filosofia, a Sociologia e
a Semiótica. Enfatiza-se o estudo do sistema da Arte,
das formas de acesso, dos sentidos das obras e ações
artísticas, das relações com seu contexto (histórico,

LEGADO CULTURAL

social, político, espiritual), das relações de poder, provocações, rupturas, engajamentos e conexões que per-

O Colégio São Luís tem uma forte preocupação em

passam ou se destacam no estudo da Arte.

levar aos alunos o legado artístico e cultural da huma-

O currículo indica as ênfases, mas não exclui

nidade. Faz-se mister o estabelecimento de um Campo

a possibilidade de trazer proposições do Campo

Conceitual que elucide e reafirme essa característica.

Conceitual de outros anos para aquele que o plano

São enfatizadas as possibilidades de ampliação de

de aulas está construído. Por exemplo, a indicação

repertório por meio do contato crítico e contextualiza-

da ênfase em arte afro e indígena não impede de,

do com artistas e obras de diferentes tempos e espa-

naquele ano, trazer referenciais de outras matrizes

ços. Dialogam cânones da história da Arte mundial,

(como a japonesa ou italiana). Nesse caso, a descri-

o legado artístico nacional, o patrimônio cultural e a

ção das matrizes afro e indígena nos Objetivos de

estética de diferentes povos (como indígenas brasi-

Aprendizagem e Desenvolvimento visa assegurar

leiros e africanos), seus desdobramentos, influências

sua abordagem em um espaço do Currículo, sem,

e contaminações. Estudam-se também as formas de

com isso, excluir a possibilidade de abordagem de

acesso ao e difusão do legado cultural.

outras matrizes. De igual forma, as matrizes afro e
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indígena podem ter sua presença em outro ano para

ARTE NOS ANOS INICIAIS

além daquele indicado.
Os Campos Conceituais estão em um plano de

As experiências vividas na Educação Infantil impul-

imanência. Sua função é organizar o currículo indi-

sionam o processo de alfabetização nas linguagens

cando pontos de destaque dentro do grande plano,

artísticas. Apresentar, nomear, perceber, experimen-

sem criar muros ou condicionando os objetos a um

tar, conhecer e expandir os saberes e fazeres artís-

plano circunscrito isolado.

ticos, na interação dos estudantes com diversas

Essa plasticidade não só é desejável, como é mais

práticas, permitirão a construção de conhecimen-

coerente com aquilo que ocorre na sala de aula. A

to, valores e objetivos de aprendizagem e desenvol-

dinâmica dos fluxos que atravessam o momento em

vimento. Há uma ênfase maior nas experiências e

que a aula ocorre, impulsiona revisões, invenções,

processos de criação durante o processo de alfabe-

saltos e retomadas. Há um devir na ação educativa. E

tização e construção de conhecimento em Arte. Na

ele é também um potente aliado da criatividade, pois

contextualização, por exemplo, as escolhas de obras,

assume o acaso e a incerteza como paradigmas possí-

referenciais e assuntos podem surgir dos processos

veis, não apenas das aulas, mas da própria arte.

vividos pelos estudantes.
A cada ano propõe-se a complexificação dos
conteúdos e situações de aprendizagem, de modo
a proporcionar novas experiências e ampliando o
desenvolvimento estético dos estudantes. Por complexificação entendemos o crescimento de conexões
no estudo da Arte e não o aumento de “dificuldade técnica”. Quanto mais próximo do final deste segmento,
maior é a inter e transdisciplinaridade, tanto entre as
linguagens artísticas, quanto em relação a outras disciplinas e saberes.
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Metas Específicas da Arte
para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

A

s metas para o ensino de Arte no Colégio São Luís foram elaboradas a
partir da relação entre as 7 Competências Gerais da instituição e os Campos
conceituais para o ensino de Arte (descritos a seguir).

Ficam estabelecidas as seguintes Metas

•

Apropriar-se das tecnologias digitais de infor-

Específicas para as linguagens artísticas de Artes

mação e comunicação e mobilizá-las, eticamen-

Visuais, Dança, Música e Teatro:

te, para acessar, tratar, disseminar informações,

•

Construir conhecimentos sensíveis e estéticos de

imagens, sons, música e vídeos, produzir conhe-

forma individual e coletiva a partir da experiência

cimentos e saberes sensíveis, interagir social-

estésica em meios naturais, analógicos (concre-

mente e tomar decisões no cotidiano, procurando

tos) e digitais.

ler, ouvir e sentir o mundo e suas transformações.

•

•

Acessar e construir conhecimentos em Arte

•

Desenvolver repertório cultural e senso esté-

ampliando as possibilidades comunicativas e

tico para reconhecer, valorizar e fluir as dife-

expressivas.

rentes manifestações e representações artísti-

Ampliar o repertório cultural identificando e expe-

cas e culturais.

rienciando manifestações tradicionais nacionais
e internacionais.
•

Compreender a cultura, seus diferentes jogos e
arranjos de sentido, valores, discursos, posicionamentos e com ela interagindo com liberdade e
responsabilidade, colaborando com a construção
de uma cultura de paz, em consonância com os
direitos humanos e a consciência ambiental.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1° ANO
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Processos de criação

(EF1A01) Conhecer e explorar diferentes materialidades,
elementos da linguagem, temas e formas, ampliando
repertórios visuais na experiência poética da ação
criadora, com direito à produção, a partir do estágio de seu
desenvolvimento infantil.

Dança

(EF1A02) Explorar possibilidades do movimento do corpo,
dançando sozinho e interagindo com outros corpos.

Música

(EF1A03) Experienciar motivos rítmicos e melódicos produzidos
a partir da exploração corporal.

Teatro

(EF1A04) Conhecer e vivenciar o jogo teatral e sua estruturação
por meio de regras.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Elementos de linguagem

(EF1A05) Explorar os elementos formais que estruturam a
linguagem (ponto, linha, forma, cor e espaço) e como esses
elementos são expressos nas produções artísticas em processo
de alfabetização visual (texturas, movimentos, volumes,
tonalidades, bidimensional, tridimensional, luminosidade etc.).

Dança

(EF1A06) Perceber os diversos ritmos internos (batimentos,
respiração etc.) e externos (dia/noite, ondas do mar, ritmos
musicais etc.).

Música

(EF1A07) Explorar o silêncio e os sons (objetos, ambiente,
instrumentos musicais e corpo).

Teatro

(EF1A08) Construir personagens simples por meio da imitação,
da memória e da invenção.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

LÍNGUA PORTUGUESA
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1° ANO (CONTINUAÇÃO)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Produções artísticas locais,
regionais, nacionais e
internacionais

(EF1A09) Conhecer e explorar diferentes repertórios visuais
associados aos conceitos e processos de criação em que está
envolvido, considerando artistas africanos, afro-brasileiros,
povos indígenas e produção de mulheres.

Dança

(EF1A10) Conhecer e explorar diferentes repertórios de dança
associados aos conceitos e processos de criação em que está
envolvido, considerando artistas africanos, afro-brasileiros,
povos indígenas e produção de mulheres.

Música

(EF1A11) Conhecer e explorar diferentes repertórios musicais
associados aos conceitos e processos de criação em que está
envolvido, considerando artistas africanos, afro-brasileiros,
povos indígenas e produção de mulheres.

Teatro

(EF1A12) Conhecer e explorar diferentes repertórios teatrais
associados aos conceitos e processos de criação em que está
envolvido, considerando artistas africanos, afro-brasileiros,
povos indígenas e produção de mulheres.

CM PS
RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Estesia

(EF1A13) Experienciar diferentes possibilidades na produção,
fruição e mediação de trabalhos artísticos.

CM LA
IN

Dança

(EF1A14) Explorar e vivenciar ações corporais (andar, correr,
saltar, saltitar, rolar, rastejar, empurrar, puxar, girar, flexionar,
estender, torcer etc.).

Música

(EF1A15) Explorar sons, apreciar músicas tocadas com
instrumentos musicais pouco populares (como o teremin, a
viola de cocho, a taquara, o tambor d’água, kora, erhu, entre
outros) para ampliação de repertório musical.

Teatro

(EF1A16) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e
da voz.

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2° ANO
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Processos de criação

(EF2A01) Produzir, artisticamente, utilizando diferentes
materialidades, procedimentos e articulação de elementos da
linguagem.

Dança

(EF2A02) Explorar o uso de objetos, adereços e acessórios em
improvisações em dança.

Música

(EF2A03) Experimentar brincadeiras musicais com diferentes
acentos rítmicos (binário, ternário, quaternário, entre outros).

Teatro

(EF2A04) Perceber o gesto e como ele pode ser usado com
diferentes intenções e significados.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Elementos de linguagem

(EF2A05) Conhecer e explorar possibilidades de criação
artística, utilizando os elementos formais da linguagem visual
(ponto, linha, forma, cor e espaço) e suas articulações.

Dança

(EF2A06) Conhecer as possibilidades expressivas que o corpo
pode realizar de modo integral e em suas diferentes partes.

Música

(EF2A07) Distinguir brincadeiras musicais organizadas em
diferentes acentos rítmicos (compassos binários, ternários,
quaternários, entre outros).

Teatro

(EF2A08) Conhecer diferentes formas do fazer teatral: de
bonecos, de objetos, de máscaras e de corpo.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2° ANO (CONTINUAÇÃO)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Produções artísticas locais,
regionais, nacionais e
internacionais

(EF2A09) Conhecer e explorar diferentes repertórios visuais de
múltiplas culturas, além de fazer conexões entre produções
históricas e contemporâneas.

Dança

(EF2A10) Conhecer e explorar diferentes repertórios de dança
de múltiplas culturas, além de fazer conexões entre produções
históricas e contemporâneas.

Música

(EF2A11) Conhecer e explorar diferentes repertórios musicais
de múltiplas culturas, além de fazer conexões entre produções
históricas e contemporâneas.

Teatro

(EF2A12) Conhecer e explorar diferentes repertórios teatrais de
múltiplas culturas, além de fazer conexões entre produções
históricas e contemporâneas.

CM PS
RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Estesia

(EF2A13) Produzir materialidades e relacionar natureza e arte.

CM LA
IN

Dança

(EF2A14) Explorar e vivenciar, ludicamente, processos criativos
comprometidos com a investigação corporal e ampliação do
repertório motor.

Música

(EF2A15) Interagir com o outro em situações musicais lúdicas e
ampliar seu repertório de jogos e brincadeiras (jogos de mãos,
de copos, quadrinhas, versinhos, brincadeiras de roda, de dança,
como a catira, o maculelê, o maracatu, o jongo, entre outros).

Teatro

(EF2A16) Improvisar cenas e situações a partir da interação
com o outro.

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3° ANO
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Processos de criação

(EF3A01) Produzir, artisticamente, utilizando diferentes
materiais e técnicas.

CM CD
IN

Dança

(EF3A02) Explorar sequências de ações corporais e formas de
registro das sequências.

Música

(EF3A03) Construir instrumentos musicais convencionais e/ou
não-convencionais, como cotidiáfonos, pios, ocarinas, flautas e
instrumentos de percussão.

Teatro

(EF3A04) Experimentar os jogos de construção narrativa que
envolvam monólogos e diálogos.

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Elementos de linguagem

(EF3A05) Explorar e refletir sobre os elementos formais da
linguagem visual na produção artística, utilizando de modo
expressivo linha, ponto, cor, forma e espaço diante de escolhas
poéticas e artísticas, bem como de elementos da linguagem.

Dança

(EF3A06) Explorar e vivenciar ações corporais (andar, correr,
saltar, saltitar, rolar, rastejar, empurrar, puxar, girar, flexionar,
estender, torcer etc.).

Música

(EF3A07) Explorar elementos de articulação, expressividade,
dinâmica e variação de andamento (agógica) em práticas
corporais de composição/criação, execução e apreciação
musicais.

Teatro

(EF3A08) Reconhecer diferentes formas do fazer teatral: de
corpo, de formas animadas, mímica, entre outros.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3° ANO (CONTINUAÇÃO)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Produções artísticas locais,
regionais, nacionais e
internacionais

(EF3A09) Conhecer e interagir com as obras artísticas
originais em instituições culturais (por meio físico ou virtual),
valorizando a produção artística local e ampliando para
experiências estéticas globais.

Dança

(EF3A10) Conhecer e interagir com apresentações de dança
em teatros, instituições e espaços culturais (por meio físico ou
virtual), valorizando a produção artística local e ampliando
para experiências estéticas globais.

Música

(EF3A11) Conhecer e interagir com apresentações de música
em teatros, instituições e espaços culturais (por meio físico ou
virtual), valorizando a produção artística local e ampliando
para experiências estéticas globais.

Teatro

(EF3A12) Conhecer e interagir com apresentações de teatro
em casas de espetáculo, instituições e espaços culturais (por
meio físico ou virtual), valorizando a produção artística local e
ampliando para experiências estéticas globais.

CM PS
RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Estesia

(EF3A13) Conhecer e se perceber na interação artística e
estésica com o outro.

CM LA
IN

Dança

(EF3A14) Explorar as variações do tempo, do movimento e suas
possibilidades de relações espaciais ao dançar.

Música

(EF3A15) Identificar e experimentar diferentes formas de
articulação musical, expressividade, dinâmica e variação de
andamento (agógica).

Teatro

(EF3A16) Experienciar as diversas possibilidades de
organização de pensamento, emoção e ação cênica.

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4° ANO
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Processos de criação

(EF4A01) Produzir, artisticamente, utilizando diferentes
materialidades e procedimentos, fazendo escolhas e uso de
elementos de linguagem e articulando-os.

Dança

(EF4A02) Vivenciar e se apropriar das variações dinâmicas
do tempo (pausa, velocidade, ritmos variados etc.), dos
movimentos e das possíveis relações espaciais em ações
poéticas criativas.

Música

(EF4A03) Criar frases e semifrases musicais (rítmicas ou
melódicas) e experimentar o uso da pausa, da respiração e da
fermata.

Teatro

(EF4A04) Experimentar o processo de criação de cenografia,
sonoplastia, iluminação, figurino e maquiagem.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Elementos de linguagem

(EF4A05) Estabelecer relações entre a produção artística e a
cultura visual de diferentes tempos, locais e contextos.

Dança

(EF4A06) Experienciar os elementos da linguagem da dança
(estrutura corporal, tempo, ritmo, dinâmicas de velocidade,
espaço, uso de peso, experimentação de formas corporais e
espaciais, gestos expressivos e cotidianos, movimento dançado,
entre outros) para ampliação do repertório motor.

Música

(EF4A07) Conhecer o uso – na música – do silêncio, da pausa,
dos respiros e da fermata, organizando frases e semifrases e
experimentando vários tipos de registros visuais do silêncio, da
pausa, dos respiros e da fermata.

Teatro

(EF4A08) Reconhecer as origens, formatos, elementos cênicos
(figurinos e adereços) e manifestações culturais, relacionando-os a outros conhecimentos dentro e fora da escola.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4° ANO (CONTINUAÇÃO)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Produções artísticas locais,
regionais, nacionais e
internacionais

(EF4A09) Conhecer e explorar diferentes repertórios da
linguagem, analisando os papéis de profissionais das
artes visuais e suas funções na construção e produção do
conhecimento em arte.

Dança

(EF4A10) Conhecer e explorar diferentes repertórios da
linguagem, analisando os papéis de profissionais da dança e
suas funções na construção e produção do conhecimento em
arte.

Música

(EF4A11) Conhecer e explorar diferentes repertórios da
linguagem, analisando os papéis de profissionais da música e
suas funções na construção e produção do conhecimento em
arte.

Teatro

(EF4A12) Conhecer e explorar diferentes repertórios da
linguagem, analisando os papéis de profissionais do teatro e
suas funções na construção e produção do conhecimento em
arte.

CM PS
RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Estesia

(EF4A13) Aprender a fazer registros a partir de objetos artísticos
e ações efêmeras nas manifestações artísticas.

CM LA
IN

Dança

(EF4A14) Experienciar situações de dança interativa e coletiva
em diferentes espaços percebendo as qualidades singulares da
dança em função da alternância de espaço.

Música

(EF4A15) Identificar o silêncio, como elemento musical, por
meio da experiência da escuta musical.

Teatro

(EF4A16) Experimentar o uso expressivo e cênico de luz, som,
adereços, objetos, figurinos e maquiagem.

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5° ANO
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Processos de criação

(EF5A01) Realizar registros gráficos de memória, observação
e imaginação, escolhendo temas e formas para expressar
experiências do cotidiano.

Dança

(EF5A02) Conhecer e experienciar propostas inovadoras de
produções em dança (videodança, flash mob, instalações
artísticas, entre outras).

Música

(EF5A03) Compor motivos musicais a partir do levantamento
realizado com o mapeamento sonoro.

Teatro

(EF5A04) ) Planejar, refletir e integrar as ações cênicas e seus
elementos em improvisações teatrais.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Elementos de linguagem

(EF5A05) Estabelecer relações entre a produção artística e a
cultura visual de diferentes tempos, locais e contextos.

Dança

(EF5A06) Conhecer as articulações (estruturas musculares e
articulares) do corpo humano e seu funcionamento mecânico.

Música

(EF5A07) Identificar diferentes ambientes sonoros e seus
timbres.

Teatro

(EF5A08) Conhecer e explorar a improvisação teatral, suas
características e artistas de referência.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5° ANO (CONTINUAÇÃO)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Produções artísticas locais,
regionais, nacionais e
internacionais

(EF5A09) Vivenciar e se apropriar das artes populares nas
diversas manifestações culturais que envolvem memórias e
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, afro-brasileiras,
regionais, indígenas etc.).

Dança

(EF5A10) Vivenciar e se apropriar das danças populares nas
diversas manifestações culturais que envolvem memórias e
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, afro-brasileiras,
regionais, indígenas etc.).

Música

(EF5A11) Vivenciar e se apropriar das músicas populares nas
diversas manifestações culturais que envolvem memórias e
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, afro-brasileiras,
regionais, indígenas etc.).

Teatro

(EF5A12) Vivenciar e se apropriar das artes cênicas populares
nas diversas manifestações culturais que envolvem memórias
e tradições étnico-raciais (matrizes africanas, afro-brasileiras,
regionais, indígenas etc.).

CM PS
RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Estesia

(EF5A13) Experienciar o desenho de observação, de memória,
de imaginação; o desenho como esboço e/ou obra.

CM LA
IN

Dança

(EF5A14) Registrar a observação do espaço escolar, de
diferentes ambientes, de ações corporais, de gestos, de
movimentos cotidianos, de vestimentas, das relações entre as
pessoas etc.

Música

(EF5A15) Conhecer músicas e os músicos que compõem
ambientes sonoros (artistas de rua, músicos que tocam nas
estações de trem e metrô, entre outros) e quais instrumentos
costumam usar.

Teatro

(EF5A16) Explorar e perceber elementos externos que podem se
tornar elementos cênicos (objetos, personagens e situações).

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

O

Ensino Fundamental é, das etapas educativas, umas das mais complexas. Os estudantes atravessam mudanças signiﬁcativas em suas vidas,
seus corpos, sua relação com o outro e seu posicionamento no mundo.
Transformam-se, conjuntamente, as possibilidades e potencialidades de relação
poética e sensível com a realidade.
Os “rizomas” desenvolvidos na Educação

A metodologia do ensino de Arte, ora sugeri-

Infantil crescem, fazem novas conexões e extrapo-

da, se conecta a Abordagem Triangular, proposta por

lam seus territórios. Os Objetos de Aprendizagem e

Ana Mae Barbosa (2010); ao pensamento curricu-

Desenvolvimento refletem os fundamentos para o

lar territorial, proposto por Mirian Celeste Martins

desenvolvimento estético dos estudantes nas diferen-

e Gisa Picosque (2010); à proposta trazida na Carta

tes linguagens. Apesar do estabelecimento de aulas

da Transdisciplinaridade (MORIN et. Al, 1994); à Arte

distintas para Artes Visuais, Dança, Música e Teatro,

como experiência (DEWEY, 2010); e à Base Nacional

procuramos sempre criar conexões entre elas. Assim,

Comum Curricular (2018). São maneiras de pensar o

um estudante poderá reconhecer a presença da arte

ensino de Arte que apontam caminhos em conjunto

de diferentes culturas juvenis paulistas, brasileiras

com uma plasticidade curricular, permitindo ao pro-

e mundiais, independentemente da linguagem que

fessor ser criativo, mediador e propositor.

estiver estudando, pois todas debruçar-se-ão sobre o
mesmo Objeto de Conhecimento.

ARTE 175

Book EF1_rev02_Final.indb 175

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

O QUE CABE À ARTE?

atuando – ter conhecimentos que lhes permitam
inferir para além daquilo que é conhecido, esperado,

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abs-

sedimentado.

tração no conhecimento. Deve ensinar a contextua-

A eles também serão dadas oportunidades de

lizar, concretizar e globalizar. A educação transdisci-

contato com diferentes grupos sociais, povos e etnias

plinar reavalia o papel da intuição, da imaginação, da

por meio de sua produção estética. O reconhecimento

sensibilidade e do corpo na transmissão dos conheci-

de elementos consonantes, tal como singulares, pos-

mentos. (MORIN et. Al, 1994).

sibilita o desenvolvimento de empatia pelo outro, sua
cultura e suas formas de expressão.

Tal como afirmou Jorge Luís Borges (1899-1986),

O vasto manancial de repertórios do univer-

nosso patrimônio é o universo. Não há temas ou situa-

so artístico, que vai do popular ao erudito, do perío-

ções (reais ou imaginárias) que estejam fora do alcan-

do paleolítico à contemporaneidade, de São Paulo a

ce da arte. Todavia, é importante frisar que há saberes

Pequim; quando conectado aos saberes dos alunos

próprios do universo artístico que precisam ser desen-

lhes proporcionam melhores recursos expressivos. Em

volvidos, não devendo a Arte estar à serviço de outras

uma sociedade que parece ainda desejar a homoge-

disciplinas, mas atuando junto a elas de igual forma.

neidade contra as diferenças, saber expressar-se para

O ensino de Arte está diretamente relacionado a
uma forma de raciocínio que está no cerne da inova-

além dos códigos pasteurizados ditados pela moda é
ampliar a qualidade de interação com a realidade.

ção, da invenção e do desenvolvimento, o raciocínio
abdutivo. O cientista e filósofo estadunidense Charles
Sanders Peirce (1839-1914), precursor de John Dewey,
estabeleceu três formas de raciocínio (diretamente
ligado às suas proposições de primeiridade, secundi-

CAMINHOS PARA O TRABALHO COM A ARTE

dade e terceiridade), o abdutivo, o indutivo e o dedutivo. Enquanto os dois últimos são mais conhecidos e

À ludicidade se unem a alfabetização visual, sonora,

praticados pelas ciências, a abdução é algo da criação,

cinética e cênica, o estudo (ora mais detalhado ora

é o insite, a hipótese, a probabilidade, o possível. Não

mais aprofundado), a pesquisa, a criticidade, os aspec-

por acaso a abdução se liga, na arquitetura filosófica

tos conceituais e culturais e a vivência de diferentes

de Peirce, à Estética, enquanto aquilo que é primeiro

funções dos profissionais da Arte.

(relembrando que este mesmo autor estabelece que a
Estética antecede a Ética).

Assim, adentramos nos campos de experiência,
contemplamos os três fundamentos da abordagem

A Arte é o território do novo, do possível (e do

triangular e a matriz de competências do Colégio São

impossível), do que pode ser, do impensado, do

Luís. Destacamos que as ações de fazer, fruir e contex-

ambivalente. Se os produtores da série Jornada nas

tualizar propostas por Ana Mae Barbosa alicerçaram o

Estrelas inventaram o teletransporte como um meio

ensino de Arte no Colégio São Luís e, portanto, foram

de viabilizar seus programas (pois o custo para fazer

sustentadas durante a elaboração dos quadros de

cenas da pequena nave Galileu saindo da Enterprise

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

para pousar em um novo planeta em todos os epi-

A novidade está na organização curricular que

sódios era demasiado alto), por meio do raciocínio

se dá por meio de campos conceituais. Os campos

abdutivo, os cientistas passaram a investigar as pos-

são destaques para criar percursos de aprendizagem.

sibilidades de tornar esse fenômeno antes impensa-

Não se configuram, por outro lado, como eixos fixos

do em algo possível.

para serem desenvolvidos de forma linear ou exclu-

Poderão, portanto, os estudantes de Arte – inde-

siva. Por vezes, ao planejar, os professores podem tra-

pendentemente em qual campo da vida estejam

çar idas e vindas aos campos conceituais de forma
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coerente tanto com o planejamento geral do Colégio
quanto ao seu calendário de eventos. São eles: ação

poética , linguagem , legado cultural , experiências
artísticas e estésicas e saberes em movimento (no
ensino fundamental 2).
É igualmente nova a proposta de aulas específicas
para cada uma das linguagens artísticas, ampliando
as possibilidades de desenvolvimento artístico, sensível e expressivo dos alunos. O estabelecimento de um
componente curricular formado por quatro linguagens que, apesar de serem conceitualmente conectadas, trazem características singulares, acabou por
impulsionar uma visão polivalente do ensino de Arte.
A proposta de desenvolvimento curricular territorial ofereceu formas (complexas) para os professores
criarem percursos de aprendizagem, envolvendo as
quatro linguagens em um único componente curricular de forma mais coerente, pois permite se trabalhar
com ênfase em uma única linguagem artística.
O Colégio São Luís tem a oportunidade de oferecer aos estudantes a possibilidade de aprender as
linguagens de modo específico. Assim, eles poderão
estudar, com maior qualidade, uma única linguagem
artística. Ademais, a estrutura curricular em Campos
Conceituais permitirá o estabelecimento de conexões
interdisciplinares entre Artes Visuais, Dança, Música
e Teatro. Este é um diferencial expressivo do ensino
de Arte proposto pelo Colégio São Luís.
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COMPONENTE CURRICULAR

Educação Física
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A Educação Física no
Ensino Fundamental 1 :
Reﬂexões e Proposições

D

esde sua inserção na escola em meados do século XIX, a Educação Física
vem sofrendo inúmeras transformações. No seio da pedagogia tradicional,
foi inicialmente concebida como espaço para disciplinamento e melhoria
da aptidão física. Com o advento da industrialização e da urbanização, adotou o
ensino esportivo como método e ﬁm. Mais à frente, as inﬂuências do tecnicismo
educacional e da Psicologia do Desenvolvimento pavimentaram o terreno para o
surgimento das perspectivas desenvolvimentista e psicomotora. Ambas elegeram
o movimento como objeto de estudo para aprimorar os domínios do comportamento (motor, cognitivo e sócio-afetivo).
A denúncia feita à escola enquanto instituição

a importância da estética, ambos permeados por

que reproduzia a desigualdade social baseada, entre

noções burocráticas de autonomia e gerenciamento.

outros, na ênfase concedida aos métodos em detri-

O currículo da Educação Física, mais do que nunca,

mento dos conteúdos, no papel de veículo de trans-

passa a ser disputado e a preocupação com a saúde

missão da cultura dominante e na inculcação das

individual disseminada nos meios de comunicação

relações de dominação, deu vazão ao surgimento

contagia o componente.

das pedagogias críticas, gerando na Educação Física

Finalizando este breve histórico, na primeira

uma mudança de paradigma que reverberou na subs-

década do século XXI, eclode uma nova configuração

tituição do referencial psicobiológico pelas ciências

da sociedade baseada nos movimentos de resistên-

humanas e no entendimento da cultura corporal

cia de inúmeros grupos sociais (dos trabalhadores

enquanto objeto de estudo.

e trabalhadoras, das mulheres, das comunidades

Todavia, em tempos neoliberais, quando o Estado

desassistidas etc.). Lutando pelos seus direitos, cada

é responsabilizado pelas mazelas sociais e o mercado

qual quer fazer valer seus conhecimentos e, princi-

influencia praticamente todas relações e acaba por

palmente, seus modos de representar e ser represen-

definir modelos de comportamento, renasce a preo-

tado. As diferenças passam a ocupar aqueles espaços

cupação com o bom desempenho físico e exalta-se

que antes lhes eram negados quer seja na política,
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no mundo do trabalho, nas mídias e, como não poderia deixar de ser, na escola. Essa presença requisitou outras formas de análise do social, do fenômeno
pedagógico e da Educação Física. O atual contexto
pós-moderno derrubou as promessas das pedagogias
tradicionais, tecnicistas e críticas, criando condições para a emergência das pedagogias pós-críticas.
Diante da intenção de formar pessoas solidárias, o
conceito de cultura corporal foi ressignificado pas-

Cultura é toda a forma de produção de significados. Ou seja, o ato
de significação é pura produção
cultural. Cada atividade social
cria ao seu redor um universo
próprio de significados e práticas,
isto é, sua própria cultura.

sando a incluir, também, toda a produção discursiva
e não discursiva sobre as práticas corporais.

síntese metabólica; e c) mecânica, que reduz o movi-

De forma bastante sintética, a cultura corpo-

mento ao sistema de alavancas. A concepção que per-

ral pode ser entendida como um amplo conjunto de

passa a Educação Física contemporânea entende o

conhecimentos relativos às práticas corporais, tam-

movimento como forma de linguagem, logo, o termo

bém denominadas manifestações corporais ou mani-

mais adequado é “gesto”. É pela sua gestualidade que

festações culturais corporais. Logo, cultura corporal é

as pessoas socializam seus sentimentos, emoções

toda a produção discursiva e não discursiva referente

e visões de mundo. O gesto é um signo, o menor ele-

às brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas,

mento do texto produzido pela linguagem corporal.

desde as regras da amarelinha até o desenho tático

Organizados de forma sistemática, os gestos configu-

do futebol, passando pelas técnicas do balé, a his-

ram as práticas corporais que, por sua vez, nada mais

tória do judô e a vestimenta usada na apresentação

são do que artefatos culturais.

de ginástica. Também compõem a cultura corporal

Cultura é toda a forma de produção de significa-

os significados atribuídos a essas manifestações,

dos. Ou seja, o ato de significação é pura produção

às suas peculiaridades ou aos seus praticantes. Por

cultural. Cada atividade social cria ao seu redor um

exemplo: compreender a amarelinha como “coisa de

universo próprio de significados e práticas, isto é, sua

criança”, o futebol como “esporte para homens”, ver

própria cultura. Assim entendida, a cultura constitui-

no balé uma prática elitizada ou atribuir ao judô um

se em meio às relações sociais nas quais grupos e pes-

papel disciplinador.

soas disputam o significado que será conferido a um

Com a reconfiguração do seu objeto, a Educação
Física contribui para formar estudantes que com-

determinado artefato. Logo, a cultura é um território
de lutas pela significação.

preendam a ocorrência social das práticas corporais e

O território da cultura não se mostra fechado nem

produzam-nas a partir do contexto em que se encon-

compartimentado. A cultura se esparrama para além

tram. Ou seja, a contribuição que a área pode oferecer

das fronteiras onde outras significações se tocam e

para o entendimento da sociedade atual consiste na

entrecruzam. É justamente nas fronteiras que se dá

leitura dos signos produzidos pelos diferentes gru-

toda a ação dinâmica pela imposição ideológica de

pos sociais nos momentos em que brincam, dançam,

significados. Isso quer dizer que os grupos culturais

lutam, fazem ginástica ou praticam esportes, bem

lutam pelo controle do que é posto em circulação,

como na ampliação das possibilidades e formas de

influenciando as maneiras do sujeito interpretar e

expressão dos estudantes.

intervir na realidade.

Quando se concebe o movimento inerente às prá-

Seguindo o mesmo raciocínio, a cultura corporal

ticas corporais como portador de significados, rompe-

se configura como um território de conflitos materia-

se com as noções: a) psicológica, que explica a ação

lizado na intencionalidade comunicativa dos gestos

motriz como resultado de estímulos neurais; b) bioló-

característicos das brincadeiras, lutas, danças, ginás-

gica, que concebe o movimento como resultante da

ticas e esportes. Veja-se o caso da capoeira. Há bem
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pouco tempo era desqualificada. A prática era proibi-

culturalmente influenciado, conclui-se que os com-

da, seus gestos eram tidos como violentos e os capoei-

portamentos corporais são, antes de tudo, culturais.

ristas vistos como pessoas desprovidas de valores. Em

Não há uma forma universal e natural de dançar,

tais circunstâncias, a presença da capoeira na escola

lutar, brincar etc. Cada gesto que constitui essas

era algo inadmissível.

práticas é apropriado pelos praticantes para dis-

Na arena de lutas pela imposição de sentidos, a

tinguir-se daqueles executados por outros grupos,

capoeira foi mantida por muito tempo à margem da

tanto no que se refere à técnica utilizada, quanto

sociedade. Estar à margem é estar permanentemen-

pelo significado recebido.

te na fronteira e os elementos aí situados contribuem

Se atentarmos à expressividade que caracteriza

para desestabilizar a cultura central. À medida em

uma determinada prática corporal, constataremos

que disputas simbólicas foram travadas, não só a

que apenas a cultura pode proporcionar sua gênese,

capoeira como também o grupo social que a produ-

incorporação, ressignificação e socialização. Basta

ziu, passaram a ser significados de outra maneira.

relembrar que no decorrer da Idade Média as canti-

Hoje, a capoeira é símbolo da identidade nacional e

gas de roda apresentavam-se como ocasião para fler-

sua prática penetrou em ambientes como a escola,

te e galanteio entre jovens adultos, mas com o pas-

clubes e academias da elite. Como forma de mani-

sar do tempo, gradativamente, passaram a ser vistas

festação cultural, ela ganhou mais do que um espaço

como produtos culturais do universo infantil. Algo

de atuação, a capoeira propiciou uma ação política

semelhante aconteceu com a amarelinha, a queima-

da cultura negra. Em certo sentido, algo semelhan-

da, a pipa e tantas outras brincadeiras.

te aconteceu com o futebol. Apesar de predominan-

É por meio de suas produções que as pessoas

temente jogado pelos homens, não são poucas as

estabelecem uma relação comunicativa com a

mulheres que aderiram a essa prática. Isso só foi pos-

sociedade. Isso implica o entendimento dos arte-

sível porque romperam barreiras, inclusive legais, o

fatos culturais como textos a serem lidos, interpre-

que lhes permitiu ocupar um espaço cada vez mais

tados, mas também, reconstruídos e vivenciados.

importante nas representações da modalidade.

Assim, as práticas corporais podem ser compreen-

Os problemas gerados na convivência social

didas como meios de comunicação com o mundo,

podem ser identificados nas manifestações da cultu-

constituintes e construtoras de cultura. Cada qual

ra corporal de todas as sociedades. Cada grupo lhes

é uma produção textual da linguagem corporal. É o

atribui significados diferentes em conformidade com

que torna impossível adjetivar, mensurar ou com-

o contexto no qual se criam e recriam. Voltando ao

parar qualquer forma de brincar, lutar, dançar, fazer

exemplo da capoeira, vale compará-la a uma luta

ginástica ou praticar esporte. Enquanto produtos

japonesa como o judô. É fácil perceber que ambas

culturais de um determinado grupo, as práticas cor-

traduzem valores e saberes peculiares por meio da

porais constituem-se, antes de qualquer coisa, em

gestualidade. Já no caso do futebol feminino, muito

um fator de identidade cultural.

embora os gestos empregados sejam os mesmos, a

Nesse prisma, não existem técnicas 1 melho-

produção discursiva é outra. Para muitas mulheres,

res ou piores, a não ser que se determine um único

calçar chuteiras e entrar em campo, para além de

modelo a ser seguido, atitude que não condiz com

uma experiência de lazer ou de exercício profissional,

a atual desenho multicultural da sociedade. Cabe

é, também, uma ação política. O que as diferencia dos

à Educação Física organizar e desenvolver situa-

homens, que não precisam resistir ou enfrentar pre-

ções didáticas que possibilitem uma profunda com-

conceitos em relação à sua presença nesse esporte.

preensão sócio-histórica e política da ocorrência

Partindo do pressuposto de que todas as pessoas

social das manifestações da cultura corporal, visan-

produzem cultura e que o comportamento humano,

do ao alcance de uma participação crítica, intensa e

por mais próximo às necessidades fisiológicas, é

digna na esfera pública.
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Em um contexto marcado pela diversidade, uma

Nessa perspectiva, caso as aulas de Educação

pedagogia que se avente democrática tem que propor-

Física sejam compreendidas como lócus de análise,

cionar condições para romper com o circuito perverso

discussão e vivência dos saberes relativos à cultura

que, ao impor padrões, exclui os corpos diferentes e,

corporal, serão incoerentes quaisquer ações didáti-

ao tentar alcançar as referências hegemônicas, fra-

cas direcionadas à fixação de padrões para atingir

cassa em função dos distintos patrimônios culturais

níveis elevados de desenvolvimento motor, melhoria

que coabitam a sala de aula. Portanto, ganha relevân-

da saúde ou aprimoramento dos domínios cognitivo e

cia uma ação educativa que analise as relações de

sócio-afetivo.

poder que posicionam determinadas práticas corporais como legítimas, em detrimento de outras.
É o que leva a defender uma Educação Física culturalmente orientada, por meio da qual os sujeitos
terão oportunidade de conhecer com profundidade
o próprio repertório cultural corporal, ampliando-o e
compreendendo-o, como também acessar os códigos
de comunicação utilizados por diversas culturas por
meio da expressão corporal.
Compreender o contexto histórico da gênese e
transformação das manifestações corporais que as
crianças vivenciam na cultura paralela à escola, por
exemplo, permitirá elucidar as relações sociais que
determinam sua estrutura, os aspectos que escondem e suas formas de regulação. Uma ação didática
organizada segundo esse princípio possibilitará uma
leitura crítica dos modos como os grupos dominantes definem a realidade e como os grupos dominados
procuram resistir. Propõe-se, portanto, duas ações
complementares: a leitura do artefato cultural a fim de
interpretar seus códigos constituintes, bem como sua
produção no interior da escola para que os alunos possam conferir-lhe novos sentidos.

1. No sentido aqui adotado, técnicas nada mais são que gestos que caracterizam qualquer prática corporal.
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A Organização Pedagógica
da Educação Física nos
anos iniciais do Ensino
Fundamental

C

om vistas a organizar os planos de ensino de cada docente, as práticas corporais são tomadas como eixos dos quais se extraem objetos de conhecimento
a serem distribuídos ao longo do Ensino Fundamental. É importante frisar
que, na atualidade, a ocorrência social das práticas corporais é tida como forma de
lazer, meio de aquisição e manutenção da saúde, produção estética, atividade competitiva, expressão religiosa ou campo de atuação proﬁssional. Além disso, os signiﬁcados e, mesmo as manifestações, sofrem modiﬁcações conforme as esferas de
ocorrência (no contexto familiar, comunitário, regional, nacional ou internacional),
daí a importância de deﬁnir os objetos de conhecimento em função disso.
Explicando: dado o caráter globalizado e mul-

dos significados a elas atribuídos e a problematização

ticultural da sociedade, não é difícil que as famílias

dos discursos que as envolvem. É fundamental que

possuam patrimônios culturais corporais distintos,

as crianças reconheçam os vários sentidos atribuí-

assim como há que se considerar a diversidade pre-

dos a uma mesma brincadeira, dança, luta, esporte ou

sente na cidade de São Paulo, pois em cada bairro

ginástica, assim como a sua grande variedade. Muitas

ou comunidade os modos de produzir e interpretar

pessoas praticam esporte como forma de combater

as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásti-

o sedentarismo, outras como meio de subsistência e,

cas podem variar bastante. Se for levada em conta a

talvez, a maioria o faça como atividade que preenche

riqueza que caracteriza o território nacional, os sig-

o tempo livre. Não se pode esquecer que há esportes

nificados se multiplicam ainda mais. Finalmente, no

olímpicos, não olímpicos, radicais, de inverno, que uti-

âmbito internacional, parece claro que as opções são

lizam diferentes equipamentos e são realizados em

praticamente incalculáveis.

uma infinidade de lugares.

As pesquisas realizadas sobre o assunto mostram

Dada a impossibilidade de abarcar a multiplici-

que compreender a ocorrência social das práticas

dade de aspectos que caracterizam as práticas corpo-

corporais passa, obrigatoriamente, pela identificação

rais, em cada etapa da Educação Básica pretende-se
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oferecer oportunidades de vivência, estudo, reflexão

Apesar da impossibilidade de abranger no cur-

e sistematização da cultura corporal, com o objetivo

rículo escolar o universo de manifestações da cul-

de contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs

tura corporal existentes e seus múltiplos significa-

que não somente compreendam a ocorrência social

dos, é possível definir alguns eixos de atuação com

das brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e

vistas a promover o pleno alcance dos Objetivos de

ginásticas, como também possam nelas intervir de

Aprendizagem e Desenvolvimento previstos.

forma crítica, a fim de garantir a democratização do
acesso e participação. Daí a importância de promover diversos olhares sobre essas manifestações e
evitar a repetição de enfoques. Retomando o exemplo do esporte, para cada momento do percurso curricular será prevista uma esfera de ocorrência e um
modo de significação. Enquanto no 1º ano do Ensino
Fundamental, o professor mapeará as modalidades
presentes ao contexto regional, tematizando sua
adoção como, por exemplo, atividades de lazer, no 5º
ano, buscará mapear as modalidades presentes no
cenário nacional, realizadas como forma de aquisição e manutenção da saúde (por exemplo, a corrida
de rua). Procedimentos assemelhados serão adotados com relação às demais práticas corporais.
Ressalte-se que, na perspectiva cultural, o ensino
do componente se volta para a elaboração e realização de encontros didáticos que possibilitem a leitura e produção das brincadeiras, jogos, danças, lutas,
esportes e ginásticas. A tematização dessas manifestações culturais na escola implica, obrigatoriamente,
na consideração dos significados que lhes são atribuídos pelos diversos grupos sociais. Tal como acontece
com o encadeamento das atividades de ensino, a distribuição dos temas culturais é apenas uma possibilidade dentre muitas outras. É óbvio que com o passar
do tempo a experiência adquirida no trato pedagógico das práticas corporais permitirá ao docente criar e
recriar situações didáticas, conferindo-lhes a singularidade desejada e adequada à sua turma.
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Metas Específicas da
Educação Física para os
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

C

om base na matriz de competências do Colégio São Luís, é possível estabelecer as seguintes metas a serem alcançadas nas aulas de Educação Física nos
anos iniciais do Ensino Fundamental:

•

Envolver-se na realização de brincadeiras, jogos,

•

danças, lutas, esportes e ginásticas, adotando uma
postura inclusiva com relação aos colegas.
•

corporal.
•

Ressignificar as práticas corporais vivenciadas
conforme as características da escola e da turma.

•

•
•

necessário.

Expressar-se fazendo uso de diversas linguagens,
explorando as sensações e emoções pessoais e as

Incorporar as sugestões dos colegas à realização
das práticas corporais, reelaborando-as quando

Interessar-se pelas manifestações corporais pertencentes a outros grupos.

corporais.
•

Valorizar os significados atribuídos às manifestações corporais.

Adotar atitudes de lealdade, dignidade, cooperação e valorização do outro durante as vivências

Valorizar as diferentes formas de expressão

dos colegas no decorrer das vivências corporais
•

Realizar práticas corporais pertencentes a diferentes grupos sociais.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Brincadeiras e Jogos do
contexto regional

(EF1EF01) Vivenciar brincadeiras e jogos pertencentes ao contexto regional.

CM RC

(EF1EF02) Reconhecer as características das brincadeiras e jogos do contexto
regional.
(EF1EF03) Ressignificar e recriar brincadeiras e jogos praticados no contexto
regional, conforme as características da escola e da turma.

IN

CL

(EF1EF04) Valorizar as brincadeiras e jogos praticados no contexto regional.

EIXO: DANÇAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Danças do contexto
regional

(EF1EF05) Vivenciar danças pertencentes ao contexto regional.

CM RC

(EF1EF06) Reconhecer as características das danças realizadas no contexto
regional.
(EF1EF07) Ressignificar e recriar as danças do contexto regional, conforme as
características da escola e da turma.

IN

CL

(EF1EF08) Valorizar as danças realizadas na região.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Lutas do contexto regional

(EF1EF09) Vivenciar as lutas praticadas no contexto regional

CM RC

(EF1EF10) Reconhecer as características das lutas praticadas no contexto
regional.
(EF1EF11) Ressignificar e recriar as lutas praticadas na região, conforme as
características da escola e da turma.

IN

CL

(EF1EF12) Valorizar as lutas realizadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Esportes do contexto
regional

(EF1EF13) Vivenciar os esportes praticados no contexto regional.

CM RC

(EF1EF14) Reconhecer as características dos esportes praticados no contexto
regional.
(EF1EF15) Ressignificar e recriar os esportes pertencentes ao contexto regional
conforme as características da escola e da turma

IN

CL

(EF1EF16) Valorizar os esportes praticados no contexto regional.

EIXO: GINÁSTICAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ginásticas do contexto
regional

(EF1EF17) Vivenciar as ginásticas praticadas no contexto regional.

CM RC

(EF1EF18) Reconhecer as características das ginásticas praticadas no contexto
regional.
(EF1EF19) Ressignificar e recriar as ginásticas realizadas no contexto regional,
conforme as características da escola e da turma.

IN

CL

(EF1EF20) Valorizar as ginásticas praticadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Brincadeiras e jogos do
contexto regional

(EF2EF01) Demonstrar, corporalmente, as brincadeiras e jogos pertencentes ao
contexto regional.

CM RC

(EF2EF03) Identificar semelhanças e distinções nas brincadeiras e jogos
pertencentes ao patrimônio regional.
(EF2EF04) Organizar e executar brincadeiras e jogos praticados no contexto
regional.

IN

CL

(EF2EF05) Resolver, com base no diálogo, os conflitos que surjam durante a
vivência das brincadeiras e jogos praticados no contexto regional.

EIXO: DANÇAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Danças do contexto
regional

(EF2EF06) Demonstrar, corporalmente, as danças pertencentes ao contexto
regional.

CM RC

(EF2EF07) Identificar semelhanças e distinções nas danças pertencentes ao
patrimônio regional.
(EF2EF08) Organizar e executar as danças praticadas no contexto regional.

IN

CL

(EF2EF09) Resolver, com base no diálogo, os conflitos que surjam durante a
vivência das danças praticadas no contexto regional.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Lutas do contexto regional

(EF2EF10) Demonstrar corporalmente as lutas realizadas no contexto regional.

CM RC

(EF2EF11) Identificar semelhanças e distinções nas lutas pertencentes ao
patrimônio regional.
(EF2EF12) Organizar e executar as lutas praticadas no contexto regional.

IN

CL

(EF2EF13) Resolver, com base no diálogo, os conflitos que surjam durante a
vivência das lutas praticadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

EDUCAÇÃO FÍSICA 189

Book EF1_rev02_Final.indb 189

15/02/2019 12:07

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Esportes do contexto
regional

(EF2EF14) Demonstrar, corporalmente, os esportes realizados no contexto
regional.

CM RC

(EF2EF15) Identificar semelhanças e distinções nos esportes realizados no
contexto regional.
(EF2EF16) Organizar e executar os esportes praticados no contexto regional.

IN

CL

(EF2EF17) Resolver, com base no diálogo, os conflitos que surjam durante a
vivência dos esportes praticados no contexto regional.

EIXO: GINÁSTICAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ginásticas do contexto
regional

(EF2EF18) Demonstrar, corporalmente, as ginásticas realizadas no contexto
regional.

CM RC

(EF2EF19) Identificar semelhanças e distinções nas ginásticas pertencentes ao
patrimônio regional.
(EF2EF20) Organizar e executar as ginásticas praticadas no contexto regional.

IN

CL

(EF2EF21) Resolver, com base no diálogo, os conflitos que surjam durante a
vivência das ginásticas praticadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Brincadeiras de jogos do
contexto regional

(EF3EF01) Explicar a organização e funcionamento das brincadeiras e jogos
pertencentes ao contexto regional.

CM RC

(EF3EF02) Elaborar formas de registro das brincadeiras e jogos pertencentes ao
patrimônio regional vivenciadas na escola.
(EF3EF03) Participar das brincadeiras e jogos praticados no contexto regional de
forma colaborativa.

IN

CL

(EF3EF04) Reconhecer as próprias dificuldades e habilidades na realização das
brincadeiras e jogos praticados no contexto regional.

EIXO: DANÇAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Danças do contexto
regional

(EF3EF05) Explicar a organização e funcionamento das danças pertencentes ao
contexto regional.

CM RC

(EF3EF06) Elaborar formas de registro das danças pertencentes ao patrimônio
regional vivenciadas na escola.
(EF3EF07) Participar da vivência das danças praticadas no contexto regional de
forma colaborativa.

IN

CL

(EF3EF08) Reconhecer as próprias dificuldades e habilidades na realização das
danças praticadas no contexto regional.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Lutas do contexto regional

(EF3EF09) Explicar a organização e funcionamento das lutas pertencentes ao
contexto regional.

CM RC

(EF3EF10) Elaborar formas de registro das lutas pertencentes ao patrimônio
regional vivenciadas na escola.
(EF3EF11) Participar da vivência das lutas praticadas no contexto regional de
forma colaborativa.

IN

CL

(EF3EF12) Reconhecer as próprias dificuldades e habilidades na realização das
lutas praticadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Esportes do contexto
regional

(EF3EF13) Explicar a organização e funcionamento dos esportes pertencentes ao
contexto regional.

CM RC

(EF3EF14) Elaborar formas de registro da vivência dos esportes pertencentes ao
patrimônio regional.
(EF3EF15) Participar na vivência dos esportes praticados no contexto regional de
forma colaborativa.

IN

CL

(EF3EF16) Reconhecer as próprias dificuldades e habilidades na realização dos
esportes praticados no contexto regional.

EIXO: GINÁSTICAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ginásticas do contexto
regional

(EF3EF17) Explicar a organização e funcionamento das ginásticas pertencentes
ao contexto regional.

CM RC

(EF3EF18) Elaborar formas de registro da vivência das ginásticas pertencentes ao
patrimônio regional.
(EF3EF19) Participar da vivência das ginásticas praticadas no contexto regional
de forma colaborativa.

IN

CL

(EF3EF20) Reconhecer as próprias dificuldades e habilidades na realização das
ginásticas praticadas no contexto regional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Educação Física
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Brincadeiras de jogos do
contexto nacional

(EF4EF01) Interpretar gestos, formatos e regras das brincadeiras e jogos
pertencentes ao contexto nacional.

LA

(EF4EF02) Compreender os significados atribuídos às brincadeiras e jogos do
contexto nacional.
(EF4EF03) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência das
brincadeiras e jogos pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF4EF04) Modificar o formato e as regras das brincadeiras e jogos do contexto
nacional com base nas decisões coletivas.

EIXO: DANÇAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Danças do contexto
nacional

(EF4EF05) Interpretar gestos e formatos das danças pertencentes ao contexto
nacional.

LA

(EF4EF06) Compreender os significados atribuídos às danças realizadas no
contexto nacional.
(EF4EF07) Adotar atitude respeitosa durante a vivência das danças pertencentes
ao contexto nacional.

PS

(EF4EF08) Modificar as danças realizadas no contexto nacional com base nas
decisões coletivas.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Lutas do contexto nacional

(EF4EF09) Interpretar gestos e formatos das lutas praticadas no contexto
nacional.

LA

(EF4EF10) Compreender os significados atribuídos às lutas realizadas no contexto
nacional.
(EF4EF11) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência das lutas
realizadas no contexto nacional.

PS

(EF4EF12) Modificar as lutas realizadas no contexto nacional com base nas
decisões coletivas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Esportes do contexto
nacional

(EF4EF13) Interpretar gestos, formatos e regras dos esportes praticados no
contexto nacional.

LA

(EF4EF14) Compreender os significados atribuídos aos esportes praticados no
contexto nacional.
(EF4EF15) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência dos esportes
praticados no contexto nacional.

PS

(EF4EF16) Modificar os esportes praticados no contexto nacional com base nas
decisões coletivas.

EIXO: GINÁSTICAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ginásticas do contexto
nacional

(EF4EF17) Interpretar gestos e formatos das ginásticas pertencentes ao contexto
nacional.

LA

(EF4EF18) Compreender os significados atribuídos às ginásticas praticadas no
contexto nacional.
(EF4EF19) Adotar precauções de segurança e respeito ao outro durante a
vivência as ginásticas praticadas no contexto nacional.

PS

(EF4EF20) Modificar as ginásticas praticadas no contexto nacional com base nas
decisões coletivas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Educação Física
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Brincadeiras e jogos do
contexto nacional

(EF5EF01) Solucionar os problemas enfrentados durante a vivência das
brincadeiras e jogos do contexto nacional.

LA

(EF5EF02) Argumentar, em defesa do próprio ponto de vista, durante a realização
das brincadeiras e jogos do contexto nacional.
(EF5EF03) Assumir diferentes papéis ou funções durante a vivência das
brincadeiras e jogos pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF5EF04) Adotar uma postura inclusiva com relação aos colegas durante a
vivência das brincadeiras e jogos do contexto nacional.

EIXO: DANÇAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Danças do contexto
nacional

(EF5EF05) Solucionar os problemas enfrentados durante a vivência das danças
realizadas no contexto nacional.

LA

(EF5EF06) Argumentar em defesa do próprio ponto de vista na realização das
danças do contexto nacional.
(EF5EF07) Assumir diferentes papéis ou funções durante a vivência das danças
pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF5EF08) Adotar uma postura inclusiva com relação aos colegas durante a
vivência das danças do contexto nacional.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Lutas do contexto nacional

(EF5EF09) Solucionar os problemas enfrentados durante a vivência das lutas
realizadas no contexto nacional.

LA

(EF5EF10) Argumentar em defesa do próprio ponto de vista na realização das
lutas do contexto nacional.
(EF5EF11) Assumir diferentes papéis ou funções durante a vivência das lutas
pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF5EF12) Adotar uma postura inclusiva com relação aos colegas durante a
vivência das lutas do contexto nacional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Esportes do contexto
nacional

(EF5EF13) Solucionar os problemas enfrentados durante a vivência dos esportes
praticados no contexto nacional.

LA

(EF5EF14) Argumentar em defesa do próprio ponto de vista na realização dos
esportes do contexto nacional.
(EF5EF15) Assumir diferentes papéis ou funções durante a vivência dos esportes
pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF5EF16) Adotar uma postura inclusiva com relação aos colegas durante a
vivência dos esportes do contexto nacional.

EIXO: GINÁSTICAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ginásticas do contexto
nacional

(EF5EF17) Solucionar os problemas enfrentados durante a vivência das
ginásticas realizadas no contexto nacional.

LA

(EF5EF18) Argumentar em defesa do próprio ponto de vista na realização das
ginásticas do contexto nacional.
(EF5EF19) Assumir diferentes papéis ou funções durante a vivência das ginásticas
pertencentes ao contexto nacional.

PS

(EF5EF200) Adotar uma postura inclusiva com relação aos colegas durante a
vivência das ginásticas do contexto nacional.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

E

scapando da tradição que confunde a função da Educação Física escolar com
aquela praticada nos clubes, academias de ginástica e espaços de lazer, bem
como daquela que persegue o desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo, a melhoria da aptidão física ou a aquisição de habilidades esportivas, a perspectiva cultural do componente assume o compromisso de formar pessoas que
possam ler, interpretar e produzir práticas corporais, seja qual for a origem ou os
representantes das manifestações abordadas. O que interessa, nessa perspectiva
de ensino, é promover o acesso de todas as crianças a formas mais elaboradas de
compreender e produzir o próprio repertório cultural corporal, assim como o de
outros grupos sociais. Para tanto, a Educação Física cultural amplia o leque das
ações pedagógicas por meio da tematização de brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e esportes que constituem o patrimônio de qualquer povo.
A intenção é fazer “falar” a voz de várias culturas –

seus sujeitos, o que implica, necessariamente, na jus-

da família, bairro, cidade, estado, país, a internacional,

tiça social. A perspectiva cultural da Educação Física

sulista, nortista, nordestina, urbana, rural, afro, indí-

mostra-se adequada para uma atuação profícua nesse

gena, imigrante e tantas outras, além de problema-

sentido mediante o trabalho pedagógico com a cultu-

tizar as relações de poder presentes nas questões de

ra corporal sem qualquer tipo de restrição, o que abre

gênero, etnia, religião, classe, idade, consumo, local de

caminhos para experiências conhecidas ou novas e

moradia, tempo de escolarização, ocupação profissio-

provoca formas diversas de sentir, pensar, compreen-

nal etc. que perpassam as práticas corporais.

der, dizer e fazer as práticas corporais. Em outras pala-

Como espaço público e propício para o debate coletivo, a escola deve visar às melhores condições para

vras, promove o encontro das crianças com diferentes
formas de expressão e de compreensão da vida.
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Quando o estudante tem a oportunidade de con-

pertencentes aos setores minoritários. Isso não sig-

templar as práticas corporais familiares ou entrar em

nifica que o vôlei, o basquete e o futebol deixarão de

contato com aquelas que caracterizam outros gru-

ser abordados, terão sua condição privilegiada discu-

pos, vivencia uma relação interpretativa movida pela

tida e analisada nas aulas.

busca de compreensão dos significados que lhes são

Uma vez escolhida a manifestação, seja ela

atribuídos. Daí a importância de iniciar os trabalhos

uma brincadeira, dança, luta, esporte ou ginásti-

com um mapeamento do universo cultural corporal

ca, cabe ao professor selecionar o(s) Objetivo(s) de

acessado pela turma, seguido da seleção, pelo profes-

Aprendizagem e Desenvolvimento (OAD) que preten-

sor, da prática corporal que será tematizada.

de alcançar. Essa definição é de sua inteira responsabilidade. Os OAD arrolados no item anterior são

Uma vez escolhida a manifestação,
seja ela uma brincadeira, dança,
luta, esporte ou ginástica, cabe ao
professor selecionar o(s) Objetivo(s)
de Aprendizagem e Desenvolvimento
(OAD) que pretende alcançar.

apenas algumas entre muitas possibilidades. Não
há problema algum modificá-los ou elaborar outros.
O mais importante é garantir experiências formativas diversificadas. Logo, no momento de selecionar o(s) OAD para um determinado período letivo, é
fundamental que o professor tenha em mente que,
nesta proposta, as práticas corporais devem ser
tematizadas, ou seja, abordadas de variadas maneiras por meio de situações didáticas diferentes. Não

A definição da brincadeira, dança, luta, esporte ou

basta apenas vivenciá-las. Se, por um lado, são fun-

ginástica que será abordada, deve levar em conside-

damentais as atividades de ensino que estimulam a

ração alguns princípios ético-políticos. Em primeiro

produção gestual da brincadeira, luta, esporte, dança

lugar, é desejável que se atente à justiça curricular, ou

ou ginástica, aquelas que instigam análise, reflexão e

seja, o docente deve preocupar-se em selecionar prá-

discussão a respeito dessas manifestações são igual-

ticas corporais oriundas de diferentes grupos, com o

mente importantes.

intuito de favorecer uma aproximação dos estudantes

Definir o(s) OAD a ser(em) alcançado(s) também

com diversos significados e formas de ver o mundo.

requer a avaliação do que já foi trabalhado, os sabe-

Ao tematizar a capoeira, o maracatu e o maculelê, por

res que os estudantes possuem, o tempo necessário

exemplo, as crianças entrarão em contato com refe-

e as condições da instituição. Muitas vezes, será

renciais afro-brasileiros. De outro lado, a tematização

necessário retomar o objetivo proposto e redimen-

do voleibol, do rock ou da ginástica de academia pro-

sioná-lo, pois nem sempre o processo pedagógico

porcionará o acesso a representações disseminadas

transcorre como desejado. Justamente por isso, as

pela cultura estadunidense.

situações didáticas devem ser planejadas cuidado-

A definição da prática corporal também deve

samente. Nesse momento entram em cena outros

levar em conta o princípio da descolonização do cur-

dois princípios que caracterizam esta proposta, a

rículo. Através dele, o professor impede que a cultura

ancoragem social dos conhecimentos e evitar o dal-

dominante seja disseminada de maneira acrítica nas

tonismo cultural.

aulas de Educação Física. Se a pretensão é construir

Diante do fato de que as práticas corporais são

uma sociedade menos desigual, os estudantes pre-

artefatos da cultura, é importante que todos os estu-

cisam vivenciar, conhecer e ampliar seus saberes a

dantes possam reconhecer a ocorrência social da

respeito das diversas práticas corporais. Por muito

manifestação a ser tematizada. As atividades de

tempo, as modalidades esportivas ou as brincadei-

ensino podem abarcar muito mais que a técnicas

ras dos países do hemisfério norte foram prioriza-

corporais. O formato, regras, modo de funcionamen-

das. Já é hora de abrir espaço para as manifestações

to e, sobretudo, os discursos que circulam sobre a

198 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 198

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

brincadeira, dança, luta, esporte e ginástica ou seus

Durante a leitura da prática corporal tematizada,

representantes também fazem parte dos conheci-

a criança entra em diálogo consigo, com seu autor e

mentos que podem ser trabalhados, desde que devida-

com o contexto em que ambos estão referenciados.

mente ancorados. A organização de situações didáti-

Relaciona-se com os signos que o compõem e elabo-

cas que propiciem o acesso a explicações acerca das

ra uma compreensão dos seus significados, procu-

singularidades de uma determinada prática corporal

rando reconstruir e apreender sua totalidade. Nessa

ajudará a combater visões distorcidas, essencializa-

relação, articula a experiência nova provocada pela

das ou simplesmente equivocadas.

relação com o que vê (de estranhamento da situação

Evitar o daltonismo cultural, por sua vez, remete

habitual, de surpresa, de assombro, de inquietação),

ao planejamento de atividades que estimulem dife-

com a experiência pessoal acumulada por inter-

rentes formas de aproximação com o tema, mas não

médio da interação com outros produtos culturais,

só isso. Sempre cabe lembrar que os estudantes che-

conhecimentos apropriados nas práticas sociais

gam à escola com repertórios variados, daí não faz

vivenciadas nos espaços familiares, escolares, comu-

o menor sentido a exigência dos mesmos níveis de

nitários etc., trazendo o seu ponto de vista para com-

aprendizagem ou a fixação de certos comportamentos

pletar sua interpretação. A contemplação é um ato de

tidos como ideais.

criação, de coautoria. Aquele que aprecia algo conti-

Influenciado pelos princípios ético-políticos arrolados acima, o docente deve organizar situações didá-

nua a produção do autor ao tomar para si o processo
de reflexão e compreensão.

ticas para vivência, leitura e ressignificação das práticas corporais, bem como para o aprofundamento e
ampliação dos saberes ao seu respeito.
Uma vez selecionada a manifestação a ser tematizada e definidos o(s) OAD, é importante oferecer à
turma situações em que possam identificar sua ocorrência social. Perguntar se alguém conhece, recorda-se de ter visto, experimentado ou se algum estudante da turma costuma praticar. Vídeos ou imagens
podem ser recursos importantes nesse momento.
Reconhecida a prática corporal é hora de vivenciá-la o

Uma vez selecionada
a manifestação a ser
tematizada e definidos o(s)
OAD, é importante oferecer
à turma situações em que
possam identificar sua
ocorrência social.

máximo possível, é importante que os estudantes possam brincar, lutar, dançar etc. sem qualquer pretensão

No contexto pedagógico, a apreciação como

performática. As vivências devem ser acompanhadas

ato de criação, e não como atitude passiva ou olhar

da reflexões sobre o que fizeram, isso significa mudar

conformado que apenas reproduz, é acompanha-

a perspectiva de executores para leitores.

da de ressignificação, de apropriação. Por isso, é

Enquanto vivenciam, os estudantes podem ser

fundamental estimular os estudantes a reinventa-

convidados a apreciarem os colegas e posicionar-se

rem as práticas corporais procurando ajustá-las às

sobre a gestualidade, formato, organização e funciona-

suas preferências e às características do grupo e do

mento da prática corporal. A atividade também pode

contexto. Também é importante apresentar outras

consistir na assistência a um vídeo ou visita a um

referências que permitam uma compreensão mais

local onde a manifestação acontece. Ir até uma pista

elaborada da manifestação, o que potencializa o

de skate, quadra ou salão de dança, observar, tomar

acesso aos significados daquela prática corporal

notas e, principalmente, conversar com as pessoas ali

para outras pessoas, fazendo com que o estudante

presentes, configura uma experiência interessante,

estabeleça uma certa relação com a produção alheia

pois permite o encontro de significações distintas.

e os seus representantes.
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Essa intimidade permite a apropriação da história, características e técnicas próprias da brincadeira, dança, luta, esporte ou ginástica e produz o reconhecimento do prazer e do significado dessa relação.
Intimidade construída através de atividades que promovem o aprofundamento dos saberes, ultrapassando o cotidiano, colocando-o em outro plano, transgredindo-o, construindo múltiplos sentidos, leituras

Não há como se constituir em
autor crítico e criativo se não for
acessada uma pluralidade de
referências com liberdade suficiente
para opinar, estabelecer relações,
construir sentidos e conhecimentos.

e formas de compreensão da vida. O olhar aguçado
pela sensibilidade, pela emoção, pela afetividade, pela

A ação didática com a cultura corporal inclui pos-

imaginação, pela reflexão, pela crítica. Olhar que inda-

sibilitar a socialização e a memória das práticas corpo-

ga, rompe, quebra a linearidade, ousa, inverte a ordem,

rais socialmente disponíveis. O elemento essencial é o

desafia a lógica, brinca, encontra incoerências e diver-

reconhecimento das culturas. Ao incluir a vivência, lei-

gências, estranha, admira e se surpreende, para então

tura, ressignificação, ampliação e aprofundamento dos

estabelecer novas formas de ver o mundo.

conhecimentos relativos às manifestações corporais, a

Não há como se constituir em autor crítico e cria-

Educação Física promove situações didáticas que favo-

tivo se não for acessada uma pluralidade de referên-

recem a troca entre os sujeitos e a valorização das dife-

cias com liberdade suficiente para opinar, estabele-

renças. Os indivíduos se reconhecem e se diferenciam

cer relações, construir sentidos e conhecimentos. A

a partir do outro, por isso, as atividades devem permi-

ampliação das experiências pedagógicas pelas quais

tir que todos possam participar, divertir-se e aprender,

se produz e reproduz a cultura, fazendo circular dife-

independentemente das características individuais.

rentes conhecimentos acerca das manifestações cor-

Assim sendo, é importante que os professores defen-

porais, é base fundamental para o processo de criação,

dam a convivência social inclusiva, que incentivem e

pois alarga o acervo de referências relativas às carac-

promovam a criatividade, a solidariedade, a cidadania e

terísticas e ao funcionamento de cada prática corpo-

o desenvolvimento de atitudes de coletividade.

ral, bem como amplia a rede de significados e modos

Para uma Educação Física culturalmente orien-

diferenciados de comunicabilidade e compreensão

tada, é preciso assegurar práticas pedagógicas que

por meio da linguagem corporal.

permitam a realização de atividades variadas: rela-

O trabalho pedagógico com as práticas corporais

tos orais e escritos, demonstrações, vivências corpo-

parte do princípio de que todos os estudantes podem

rais, rodas de conversa, experimentação, assistência

aprimorar a sensibilidade e as formas de expressão. Um

a vídeos, audiência a ritmos, músicas, entrevistas,

dos principais objetivos do ensino de Educação Física é

depoimentos, análise de imagens, fotografias, visitas

a compreensão e valorização do direito às diferenças e

aos locais onde as práticas corporais ocorrem etc. É

a conscientização da diversidade individual e grupal. É

desejável que o cotidiano seja pleno de atividades de

importante que o estudante possa ver, reconhecer, sen-

produção tais como verbalização das opiniões, socia-

tir, experienciar e imaginar as diversas manifestações

lização das descobertas, organização de apresenta-

e atuar sobre elas. É primordial conhecer as produções

ções para os colegas da turma, escola ou comunida-

de diferentes épocas e grupos sociais, tanto as perten-

de, a comunicação de informações obtidas no interior

centes à cultura popular, quanto as consideradas da

da instituição educativa ou fora dela, entre outras. Ao

cultura dominante. O trabalho com a linguagem corpo-

lado disso, os estudantes devem ser encorajados a

ral tem como finalidade propiciar aos estudantes opor-

pensar, discutir e conversar sobre as práticas corpo-

tunidades para apreciar diferentes repertórios culturais

rais, haja vista o potencial que tais situações apresen-

e também experimentar, ampliando e qualificando sua

tam para transcender os conhecimentos, acerca da

compreensão sobre a cultura corporal.

cultura corporal, já disponíveis.
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Finalmente, sugere-se a organização de atividades pedagógicas que, partindo das vivências corporais, ampliem o patrimônio cultural alusivo às diferentes esferas do conhecimento: linguagem, ciências
sociais e naturais. Não se trata, portanto, de simplesmente reproduzir as manifestações corporais aprendidas na família, comunidade, mídia ou no interior
da escola. Ao experimentá-las, conversar sobre elas,
procurar compreendê-las, compará-las com outras
já conhecidas e descobrir um pouco mais da sua história e das trajetórias dos grupos que as produziram
e reproduziram, os conhecimentos serão revistos,
ampliados e aprofundados pela mediação cuidada e
atenta do professor.
O registro deve acompanhar todo o processo.
Tomar notas, fotografar, gravar áudios, recolher pequenos textos ou narrativas dos estudantes etc. são algumas das muitas possibilidades de documentação das
atividades realizadas e das respostas da turma. Esses
materiais acumulam as informações necessárias para
avaliação do trabalho pedagógico efetivo. Na perspectiva cultural, não se avalia o estudante, mas sim, o que
foi proposto e realizado com a intenção de alcançar os
objetivos estipulados.
A análise dos registros fornece os indícios para o
professor refletir sobre o trabalho realizado, o que deu
certo e o que não deu. Quais situações didáticas precisam ser replanejadas, quais devem ser descartadas ou
enfatizadas. É o percurso realizado que está em xeque,
que precisa ser colocado sob suspeita. Após essa reflexão, caberá a retomada de determinadas atividades, a
sua recomposição ou, a depender do ponto de vista do
docente, o prosseguimento com os trabalhos sem que
seja necessário retomar as atividades realizadas.
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COMPONENTE CURRICULAR

Matemática
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A Matemática no
Ensino Fundamental:
Reﬂexões e Proposições

A

s necessidades de alinhar as orientações curriculares já existentes no
Colégio São Luís às concepções e orientações da BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) e aos estudantes do ensino fundamental são a motivação para a atualização do Currículo de Matemática. Esta atualização faz-se
necessária, também, devido às novas demandas educacionais surgidas nos últimos anos no país e no mundo e às pesquisas atuais que discutem sobre o ensino e
a aprendizagem de Matemática.
Um currículo pensado para o século XXI precisa

auxiliam o cálculo. Mas, a Matemática não envolve

dialogar com a sociedade de forma que as novas gera-

apenas cálculos, faz-se necessária a abordagem histó-

ções possam participar ativamente da transforma-

rica e/ou cultural para que se entenda o uso de certos

ção da realidade local, regional e global. Além disso,

termos e aplicações.

é importante integrar temas/conteúdos relevantes,

O documento apresenta algumas abordagens

tendo em vista o tratamento e a articulação das infor-

didáticas e metodológicas. Estas têm como finalida-

mações disponíveis, e a construção do conhecimento,

des incentivar o papel ativo dos estudantes de forma

em suas diferentes vertentes. O desafio que se apre-

a desenvolver sua autonomia, criatividade e iniciativa;

senta é o de compreender como temáticas atuais

fomentar a investigação, a leitura, a problematização e

podem ser integradas a um currículo de Matemática,

a sistematização de saberes; transformar professores

ao cotidiano da escola e da sala de aula.

e estudantes em produtores de conhecimento, criando

Ao longo de toda a existência, o homem sempre se

oportunidades para que elaborem propostas de inter-

apropriou de conceitos matemáticos. Importantes ins-

venção na realidade, com base em dados matemáti-

trumentos surgiram como o ábaco (o primeiro instru-

cos, contribuindo para a formação das Competências

mento mecânico para se calcular), tabuadas, soroban,

Gerais definidas na instituição.

calculadoras científicas, entre outras ferramentas que
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O novo currículo pretende ainda “quebrar” a linea-

O componente cultural abordará contextos cul-

ridade tão comum no ensino de Matemática, propon-

turais e étnicos resultando em momentos reflexivos,

do uma abordagem em rede de conhecimentos, ou

pois a Matemática existe em todas as culturas com

seja, um assunto não se esgota em um determinado

seus elementos básicos. O componente cultural pode

tempo, pois será retomado durante a escolaridade,

ser baseado em investigações, cujo objetivo é “o fazer

sempre com uma abordagem mais aprofundada e

matemática” como matemáticos, buscando uma pers-

que permite expandir os conhecimentos já construí-

pectiva interna da Matemática, destacando a impor-

dos, deixando-os mais significativos aos estudantes.

tância da experimentação, da reflexão e da comunica-

Essa concepção de currículo vai ao encontro das

ção da investigação realizada.

metáforas de hipertexto (Lévy, 1993, 1999), aplicadas
à organização curricular da disciplina “Matemática”

Pires (2000) destaca a importância do equilíbrio
entre esses três componentes no currículo.

na Educação Básica (Pires, 2000). Pode ser associada
às organizações curriculares não lineares e que não
tenham início, nem fim, mas fronteiras e pontos de
intersecção, sempre abertos a reformulações e redefinições de metas e objetivos.

AS PESQUISAS NA ÁREA

A construção do currículo do Colégio São Luís se
baseia nos estudos de Pires (2000) que afirma que o

No ensino de Matemática, em todos os níveis, a escola

currículo é um instrumento vivo e flexível no qual as

se organiza em torno de conteúdos em que atividades

ações de planejamento e organização didática fazem

intermediárias assumem o papel de protagonista. No

parte da reflexão constante dos professores, permi-

geral, os conteúdos são desenvolvidos de forma frag-

tindo a construção e reconstrução de significados

mentada, superestimando atividades tecnicistas com

frente aos contextos em que são produzidos.

poucos significados aos temas estudados. Nas especifi-

Na mesma obra, baseada em Bishop (1999), a

cações dos conteúdos nem sempre as ideias fundamen-

autora destaca três componentes (social, cultural

tais são enfatizadas, muitas vezes, permanecem tácitas

e formal ou simbólico), interligados e articulados

ou passam longe do foco do ensino, o que produz uma

de tal maneira que estejam presentes no ensino de

sensação de que os conteúdos são fins em si mesmo.

Matemática como um todo.

Cabe destacar que a Matemática precisa servir às

O componente simbólico engloba as ideias mate-

pessoas, à organização da escola, à sociedade. A

máticas por meio do uso de símbolos próprios e uni-

Matemática não é um fim em si mesmo, mas, deve ser

versais. Indica aos estudantes quais ideias matemáti-

considerada na perspectiva de meios para instrumen-

cas são importantes de se conhecer.

talizar ações na busca de realização de projetos pes-

O componente social refere-se ao surgimento e

soais, sociais e coletivos. Hoje, a ideia de que na escola

a utilização da Matemática nos diversos contextos,

o foco não é o ensino de conteúdo, mas o desenvolvi-

incluindo o histórico. Mostra como se utilizam as

mento de competências vem tomando consistência e

ideias matemáticas. A autora destaca que os com-

está referendada no Colégio São Luís.

ponentes simbólico e social transmitem mensagens

Além disso, há a preocupação com o letramento

importantes sobre a importância das ideias matemá-

matemático1, no sentido proposto pelo Programe for

ticas em um contexto social.

International Student Assessment (PISA) – Programa

1. Segundo A. P. Machado (2003), (...) podemos explicitar nosso entendimento para “letramento matemático” como expressão da categoria que estamos a
interpretar, como: um processo do sujeito que chega ao estudo da Matemática, visando aos conhecimentos e habilidades acerca dos sistemas notacionais da
sua língua natural e da Matemática, aos conhecimentos conceituais e das operações, a adaptar-se ao raciocínio lógico abstrativo e dedutivo, com o auxílio e
por meio das práticas notacionais, como de perceber a Matemática na escrita convencionada com notabilidade para ser estudada, compreendida e construída
com a aptidão desenvolvida para a sua leitura e para a sua escrita. (Machado, 2003, p.135)
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Internacional de Avaliação de Estudantes. Segundo

Nos últimos anos, existem muitas pesquisas que

a Matriz do PISA (2012), o letramento matemático é

discutem o ensino e a aprendizagem de Matemática.

a capacidade individual de interpretar a Matemática

Algumas são muito importantes para o ensino de

em uma variedade de contextos, o que inclui racioci-

números, das operações, para o trabalho com os algo-

nar matematicamente, utilizando conceitos e proce-

ritmos, o ensino de geometria, de grandezas e medi-

dimentos, fatos e ferramentas matemáticas para des-

das e de probabilidade e estatística. Essas pesquisas

crever, analisar e predizer fenômenos. Dessa forma,

revelam a importância de se considerar esses conhe-

auxilia os estudantes ao longo de sua escolaridade a

cimentos prévios e as hipóteses das crianças como

irem reconhecendo o papel que a Matemática exer-

ponto de partida para novas aprendizagens matemá-

ce no mundo e a se tornarem cidadãos construtivos,

ticas na escola.

engajados e reflexivos que possam argumentar e

As pesquisas colaboram para a prática dos profes-

decidir com fundamentos. O letramento matemático

sores, pois mostram as implicações, tanto para o ensi-

pode ser definido como um conjunto de competên-

no, quanto para a aprendizagem. Elas serão discutidas

cias e habilidades de raciocinar, representar, comu-

com mais profundidade nas Orientações Didáticas.

nicar e argumentar matematicamente, que favorecem o estabelecimento de conjecturas, a formulação
e a resolução de problemas em contextos variados,
utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O letramento matemático permite aos estudantes identificar os conhecimentos
matemáticos fundamentais para a compreensão e
atuação no mundo real e perceber que a Matemática
permite o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, incentivando a investigação e o prazer de pensar
matematicamente.
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Conceitos Gerais
Presentes nas Metas
Específicas da Área

O

currículo do Colégio São Luís se organiza em torno da ideia de competência e defende que os conteúdos devem permitir aos estudantes desenvolver
Competências Gerais, que convergem para os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento apresentados na LDBEN 9394/96.
A palavra competência encontra-se nos dicioná-

que a pessoalidade pressupõe a integração com os

rios desde o século XVI com uma gama de significa-

outros como elemento complementar e destaca o eixo

dos diferentes que evoluíram durante séculos, sempre

pessoalidade/integridade.

ligado à pessoa. Machado caracteriza a ideia de com-

O autor indica, ainda, que a ideia de competência

petência “como a capacidade que uma pessoa tem

está relacionada ao âmbito de um contexto em que ela

para, em determinado âmbito, mobilizar os recursos

se materializa. Quanto mais restrito é o âmbito em que

de que dispõe para realizar aquilo que projeta” (2016,

uma competência se materializa, mais fácil ela pode

p.106). Pessoalidade, âmbito e mobilização são polos

ser caracterizada em seus pormenores e estruturada

constitutivos dos eixos fundamentais da ideia de

de forma consistente.

competência.

Um terceiro elemento constitutivo de competên-

De acordo com Machado (2016), a pessoalidade

cia, segundo Machado (2016) é a mobilização. Ela pode

é o primeiro elemento constitutivo de competência.

ser associada a esquemas de ação, dos mais simples

Cada pessoa desempenha um determinado papel na

até as formas mais elaboradas de mobilização do

sociedade de acordo com o contexto que vive, intera-

conhecimento, como a capacidade de expressar-se

ge e convive. A competência pessoal se expressa na

em diferentes linguagens, de argumentar para defen-

capacidade de utilizar o conhecimento tácito que uma

der um ponto de vista, de tomar decisões, de enfrentar

pessoa dispõe para realizar o que deseja. Ele destaca

situações, de resolver problemas.
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Em relação à mobilização, o autor destaca que está
intimamente ligado ao conteúdo. Se o conhecimento
dos conteúdos não basta para caracterizar a competência, a falta dele evidencia a “incompetência”, ou seja,
um sujeito é competente se sabe combinar de forma
eficaz a busca de conhecimentos que necessita com as
formas adequadas de mobilização dos mesmos.
Machado (2016) associa competência ao âmbito, à ideia de enraizar o que se aprende em múltiplos
contextos, mas também à capacidade de extrapolar o
âmbito original, vislumbrando relações que o transcendem. Uma pessoa revela-se competente em um
determinado âmbito, mas sua competência é maior se
ela for capaz de abstrair o contexto e extrapolar aquele âmbito, imaginando situações novas em contexto
ainda não explorados.
Em função do exposto até aqui o documento curricular de Matemática passa a discutir os conceitos
gerais presentes nas metas específicas da área a
partir das Competências Gerais apresentadas pelo
Colégio São Luís.
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A Organização Pedagógica
da Matemática no Ensino
Fundamental

C

om essa concepção, o documento curricular do Colégio São Luís está organizado de forma ﬂexível e permite a pluralidade de ressigniﬁcações e caminhos didáticos sem privilégios ou hierarquias, a partir de ideias fundamentais da Matemática, usando eixos como “elementos facilitadores” do processo de
aprendizagem, uma vez que os estudos na área citam que o conhecimento jamais
poderá ser isolado e estagnado. O documento curricular aponta objetos matemáticos que não podem ser compreendidos isoladamente, mas estão fortemente
relacionados uns aos outros, superando a perspectiva de limitar esses objetos em
blocos isolados e estanques.
O currículo se apoia nas Ideias Fundamentais da

IDEIAS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA

Matemática que permitem articulações e conexões
favorecendo uma melhor articulação entre lingua-

O currículo estabelece vários temas a serem estuda-

gens, temas e componentes curriculares.

dos, ao mesmo tempo em que oferece possibilidades
de integração entre eles e com os demais, com a finalidade de desenvolver competências pessoais dos estudantes. Nos objetos do conhecimento são exploradas e
identificadas as ideias fundamentais da Matemática.
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Uma ideia é considerada fundamental quando seu

tanto no raciocínio analógico, em comparações, quan-

significado e sua importância podem ser explicados

to no estudo das “frações”, nas razões e proporções, no

com o recurso à linguagem natural, sem recorrer a

estudo da semelhança de figuras, nas grandezas dire-

tecnicidades excessivas para sua compreensão. Essas

tamente proporcionais, no estudo das funções do pri-

ideias constituem a razão do estudo de diversos obje-

meiro grau, e assim por diante.

tos do conhecimento.

Equivalência na matemática é toda equação biná-

Tais ideias estão presentes de modo bem visível,

ria definida em um conjunto abstrato, com as proprie-

em múltiplos temas do currículo de Matemática, possi-

dades simétrica, reflexiva e transitiva. Está presente

bilitando uma articulação natural entre eles, em cone-

nas classificações, nas sistematizações, na elaboração

xões intramatemáticas. Mas, uma ideia fundamental

de sínteses, mas também quando se estudam as “fra-

não se esgota nos limites da Matemática, articula-a a

ções”, as equações, as áreas ou volumes de figuras pla-

outros componentes curriculares ou científicos (cone-

nas ou espaciais.

xões extramatemáticas). Em síntese, as ideias funda-

Ordem é uma relação binária que pretende cap-

mentais favorecem uma tríplice articulação: entre a

tar o sentido intuitivo de relações como o maior

linguagem matemática e a linguagem natural, entre

e o menor, o anterior e o posterior e etc. A ideia de

diversos temas matemáticos, e entre os temas mate-

ordem, de organização sequencial, tem nos números

máticos e de outros componentes curriculares.

naturais sua referência básica, mas pode ser gene-

A lista de ideias fundamentais proposta para o ensi-

ralizada quando pensamos em hierarquias segundo

no fundamental não é extensa, pois, por serem funda-

outros critérios. Também está associada, de maneira

mentais, conduzem a uma reiteração no estudo de uma

geral, a priorizações de diferentes tipos, e à constru-

grande diversidade de eixos e objetos do conhecimen-

ção de algoritmos, à lógica, à teoria dos conjuntos e

to. Escolhemos algumas delas que são mais constan-

em teoria das relações.

tes no currículo e outras que se alternarão dependen-

Aproximação se refere ao valor obtido por arre-

do dos objetos do conhecimento a serem enfatizados.

dondamento de um número ou uma medida que não

Elas objetivam proporcionar ao estudante uma melhor

são exatos. O processo de aproximação de valores

apropriação do pensamento matemático e um entendi-

numéricos consiste em eliminar da expressão numé-

mento mais abrangente dos objetos do conhecimento

rica as unidades inferiores às de uma determinada

e dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

ordem. Durante a manipulação estatística dos dados,

essenciais de forma significativa, pois essas ideias se

a aproximação de valores deixa de ter importância,

articulam por todo o Ensino Fundamental. Busca-se

devendo utilizar o máximo de casas decimais possí-

organizar as ideias de maneira que tanto professor

veis. Como a Matemática não é a ciência da precisão,

quanto o estudante entendam que tudo na Matemática

nos cálculos do dia a dia, há necessidade de uma com-

está interligado, isto é, um conhecimento após ser ini-

preensão mais nítida da importância das aproxima-

ciado, permuta entre outros saberes posteriores. Por

ções. Os números irracionais, por exemplo, somente

exemplo, quando tratamos de Sistema de Numeração

existem na realidade concreta, sobretudo nos compu-

Decimal, este não se finda após a explanação de suas

tadores, por meio de suas aproximações racionais. É

regras, continua articulado em conteúdos como: siste-

importante destacar que defendemos que um cálculo

ma monetário, medidas, frações entre outros. A seguir

aproximado pode ser – e em geral o é – tão bom, tão

conceituaremos cada uma dessas ideias.

digno de crédito quanto um cálculo exato, desde que

Proporcionalidade na matemática pode ser aplicada a qualquer tipo de grandeza, como o tempo, a

satisfaça a certas condições muito bem explicitadas
nos procedimentos matemáticos.

velocidade, o comprimento, o preço, a idade e a tem-

Variação na simbologia matemática é a grande-

peratura. As grandezas podem ser diretamente ou

za que pode ser alterada, ou melhor, cujo valor pode

inversamente proporcionais. Ela se encontra presente

assumir diferentes grandezas. O estudo das formas
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de crescimento e de decrescimento, ou das taxas de

poucos, os estudantes passam a constituir espaços

variação pode ser associado à ideia de variação desde

representativos, associando a concretude do mundo

o estudo das funções mais elementares.

real às idealizações de outros espaços. Desde os anos

Interdependência está compreendida em termos da mútua dependência existente entre as par-

80, as representações matemáticas merecem destaque em investigações em Educação Matemática.

tes e o todo. Sem as partes, não pode haver o todo

O novo currículo se organiza a partir da seguinte

e, sem o todo, o conceito de parte não tem sentido.

estrutura: Ideias Fundamentais da Matemática, Eixos,

A sentença matemática mais típica é do tipo “se p,

Objetos de Conhecimento e Objetivos de aprendiza-

então, q”, que representa um tipo de interdependên-

gem e desenvolvimento que serão abordados nos tópi-

cia. As funções e as correlações estatísticas podem

cos seguintes. Os eixos: Números, Geometria (Espaço,

situar-se nesse terreno.

Forma e Desenho Geométrico), Grandezas e Medidas,

Representação está fundamentada na simbologia

Probabilidade e Estatística e Álgebra. Cada Eixo englo-

matemática, na linguagem oral e escrita, nas repre-

ba objetos de conhecimento específicos e objetivos de

sentações icônicas. As representações matemáticas

aprendizagem e desenvolvimento que se relacionam.

têm uma importância fundamental no raciocínio

Os Objetos de Conhecimento indicam conteúdos a

matemático, em particular no pensamento algébrico.

serem desenvolvidos em cada ano de escolaridade do

A Álgebra também é um lugar das representações dos

Ensino Fundamental.

números, das operações e das interdependências. A

O quadro a seguir exemplifica uma possível asso-

Geometria trata da percepção e da representação do

ciação entre as ideias fundamentais da Matemática e

espaço. Inicialmente, o espaço físico predomina; aos

os objetos do conhecimento.

Ideias Fundamentais

Objetos do conhecimento

1

Equivalência

Correspondências, classificações, números, conjuntos, cardinalidade, enumerabilidade,
infinito, continuidade, a reta real, semelhança, ...

2

Ordem

Números, sequências, crescimento, decrescimento, dízimas periódicas, séries, ...

3

Medida

Grandezas discretas e contínuas, padrões, comprimentos, áreas, volumes, sistemas de
unidades, ...

4

Aproximação

Estimativas, cálculo mental, números irracionais, médias, desvios, ordens de grandeza,
notação científica, ...

5

Proporcionalidade

Frações, razões, proporções, grandezas proporcionais, semelhança, linearidade, funções
do 1º e do 2º graus, mapas e escalas, ...

6

Interdependência

Funções, gráficos, variação, funções polinomiais...

7

Invariância

Regularidades, sequências, classificações, geometria, poliedros, padrões, periodicidade,
...

8

Variação

Constância, variação, aproximação de variáveis por constantes, crescimento,
decrescimento, taxas, tipos de crescimento e decrescimento, taxas das taxas, ...

9

Demonstração

Argumentação, lógica, dedução, premissas, conclusão, tautologias, paradoxos,
teoremas, ...

10

Representação

Linguagem matemática, formas, construções, medidas, simetria, semelhança, posições
relativas, mapas, ...
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Os Objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

racionais, resolvam problemas com números naturais

mento visam à exploração de diferentes formas de

envolvendo diferentes significados das operações,

representar conceitos e procedimentos matemáti-

além dos números racionais em sua representação

cos, foco principal no letramento matemático. Sua

decimal finita, envolvendo diferentes significados das

descrição permite relações intra e extramatemáti-

operações de adição, subtração, multiplicação e divi-

cas, articulando a Matemática com as demais áreas

são de racional por um número natural. Além disso, os

de conhecimento.

problemas devem permitir aos estudantes desenvol-

Com o novo currículo busca-se implantar um

ver as competências de argumentação e de justifica-

ensino mais humanizado, que leve em consideração

ção dos procedimentos utilizados para a resolução e

os direitos de aprendizagem garantidos aos estudan-

ainda permitir que os estudantes avaliem a plausibili-

tes, as metodologias mais acessíveis aos professores,

dade dos resultados encontrados.

adequações de procedimentos para os que necessi-

Nessa fase espera-se também o desenvolvimento

tam de atendimento educacional especializado, sendo

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no

assim, um ensino voltado à diversidade no que tange

que se refere à leitura, escrita e ordenação de núme-

aos conteúdos e suas aplicações.

ros naturais e números racionais, frequentes na representação fracionária e na representação decimal, por
meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos.

EIXOS

Nos Anos Finais, a expectativa é a de que os estudantes resolvam problemas com números naturais,

O currículo do Colégio São Luís propõe cinco Eixos:

inteiros e racionais, envolvendo as operações funda-

Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas

mentais, com seus diferentes significados, utilizando

e Probabilidade e Estatística. Esses eixos estão cor-

estratégias diversas, com compreensão dos proces-

relacionados e orientam a formulação de objetivos

sos neles envolvidos. Para que aprofundem a noção

de aprendizagem e desenvolvimento a serem desen-

de número, é importante colocá-los diante de proble-

volvidas ao longo do Ensino Fundamental. Cada um

mas, sobretudo os geométricos, nos quais os núme-

deles pode receber ênfase diferente, a depender do

ros racionais não são suficientes para resolvê-los, de

ano de escolarização.

modo que eles reconheçam a necessidade de outros

O eixo Números tem como finalidade desenvolver

números: os irracionais.

o pensamento numérico, que implica o conhecimen-

Esse eixo é ampliado e aprofundado quando se

to de maneiras de quantificar atributos de objetos e de

discutem situações que envolvem conteúdos dos

julgar e interpretar argumentos baseados em quanti-

demais eixos: Álgebra, Geometria, Grandezas e medi-

dades. Os campos numéricos são ampliados no decor-

das e Probabilidade e estatística. Portanto, o eixo

rer do ensino fundamental, partindo do conjunto dos

Números favorece um estudo interdisciplinar envol-

números naturais até chegar ao conjunto dos números

vendo os componentes culturais e sociais, incluindo

reais. No estudo desses campos numéricos, devem ser

a economia , com exploração de questões do consu-

enfatizados registros, usos, significados e operações.

mo, trabalho e dinheiro.

As ideias fundamentais desenvolvidas neste eixo são:

No eixo Álgebra, este documento visa ao desen-

aproximação, proporcionalidade, equivalência, ordem

volvimento do pensamento algébrico, considerado

e invariância.

como essencial para utilização de modelos matemáti-

Nos Anos Iniciais, a expectativa em relação a

cos na compreensão, representação e análise de rela-

esse eixo é que os estudantes compreendam os sig-

ções quantitativas de grandezas e, também, de situa-

nificados e as funções dos números naturais e dos

ções e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras
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e outros símbolos. É necessário, para este desenvolvimento, que os estudantes identifiquem regularidades
e padrões de sequências numéricas e não numéricas,
que estabeleçam leis matemáticas que expressem a
relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações
e inequações, com compreensão dos procedimentos
utilizados. As ideias fundamentais da matemática
enfatizadas nesse eixo são: equivalência, variação,
interdependência, proporcionalidade, representação,
invariância e demonstração.

O trabalho com a Álgebra deve estar
presente nos processos de ensino
e de aprendizagem desde os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental.
É imprescindível que as ideias de
regularidade, generalização de
padrões e propriedades da igualdade
sejam contempladas desde muito
cedo, mesmo sem propor o uso de
letras para expressar regularidades.

O trabalho com a Álgebra deve estar presente
nos processos de ensino e de aprendizagem desde os

resolver determinados tipos de problema, e não como

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. É imprescin-

objetos de estudo em si mesmos.

dível que as ideias de regularidade, generalização de

A aprendizagem de Álgebra, bem como dos outros

padrões e propriedades da igualdade sejam contem-

eixos (Números, Geometria e Probabilidade e estatís-

pladas desde muito cedo, mesmo sem propor o uso de

tica), pode contribuir para o desenvolvimento do pen-

letras para expressar regularidades. Esse eixo se rela-

samento computacional (algoritmo e fluxogramas)

ciona com o de Números com bastante evidência no

dos estudantes, visto que eles precisam ser capazes

trabalho com sequências, como na ação de completar

de traduzir uma situação dada em outras linguagens,

uma sequência com elementos ausentes, na constru-

como transformar situações-problema, apresentadas

ção de sequências segundo uma determinada regra

em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos

de formação. A ideia de equivalência pode ter seu iní-

e vice-versa. A linguagem algorítmica e a linguagem

cio com atividades simples, envolvendo a igualdade,

algébrica possuem pontos em comum, especialmen-

como reconhecer que se 2 + 4 = 6 e 6 = 5 + 1, então 2 +

te em relação ao conceito de variável. Os objetivos de

4 = 5 + 1, contribuindo, assim, para a compreensão de

aprendizagem e desenvolvimento da Álgebra e o pen-

que o sinal de igualdade não é apenas a indicação de

samento computacional se estreitam quando se refe-

uma operação a ser feita.

rem à identificação de padrões para o estabelecimento

Os estudos de Álgebra são aprofundados nos

de generalizações, propriedades e algoritmos.

Anos Finais, ampliando o que foi trabalhado nos

O eixo Geometria tem como finalidade desenvol-

Anos Iniciais. Nessa etapa, os estudantes devem

ver noções espaciais e o estudo de figuras geomé-

compreender os diferentes significados das variá-

tricas, suas relações, características, propriedades

veis numéricas em uma expressão, estabelecer

e construções geométricas. Assim, nesta unidade,

uma generalização de uma propriedade, investigar

estudar posição e deslocamento no espaço, formas

a regularidade de uma sequência numérica, indicar

e relações de figuras planas e espaciais pode desen-

um valor desconhecido em uma sentença algébrica

volver o pensamento geométrico dos estudantes.

e estabelecer a variação entre duas grandezas. Os

Esse pensamento é necessário para investigar pro-

estudantes, portanto, necessitam estabelecer cone-

priedades, fazer conjecturas, produzir argumentos

xões entre variável e função e entre incógnita e equa-

geométricos convincentes, bem como permitir a

ção. As estratégias de resolução de equações e ine-

experimentação, a visualização, a comunicação (oral,

quações, inclusive no plano cartesiano, devem ser

escrita e por meio de desenhos), a construção geo-

desenvolvidas como uma maneira de representar e

métrica, a compreensão e a análise de propriedades
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geométricas e de medidas, provas e demonstrações,

No eixo Grandezas e medidas, as medidas quan-

tão necessárias à resolução de problemas desse

tificam grandezas do mundo físico e são fundamen-

campo. As ideias fundamentais associadas a este

tais para a compreensão da realidade. Desse modo,

eixo são, principalmente, construção, representação,

desempenham papel importante no currículo, pois se

interdependência e invariância.

caracterizam por sua forte relevância social devido
a seu caráter prático e utilitário, e pela possibilidade

Nos Anos Iniciais, a expectativa é
que os estudantes reconheçam que
medir é comparar uma grandeza
com uma unidade e expressar
o resultado da comparação por
meio de um número.

de variadas conexões com outras áreas do conhecimento. Assim, ao propor o estudo das medidas e das
relações entre elas, permite-se interligações entre os
campos da Aritmética, da Álgebra, da Geometria e de
outros campos do conhecimento, favorecendo a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do
Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas

Nos Anos Iniciais espera-se que os estudantes

de mapas e guias etc.). As ideias fundamentais pre-

identifiquem e estabeleçam pontos de referência para

sentes neste eixo são, principalmente, medida, equi-

a localização e o deslocamento de pessoas ou objetos,

valência, aproximação, invariância e representação.

construam representações de espaços conhecidos e

Nos Anos Iniciais, a expectativa é que os estudan-

estimem distâncias, usando como suporte mapas (em

tes reconheçam que medir é comparar uma grandeza

papel, tablets ou smartphones), croquis e outras repre-

com uma unidade e expressar o resultado da com-

sentações. Em relação às formas, espera-se que os

paração por meio de um número. Além disso, devem

estudantes indiquem características das formas geo-

resolver problemas oriundos de situações cotidianas

métricas tridimensionais e bidimensionais, associem

que envolvem grandezas como comprimento, massa,

figuras espaciais a suas planificações e vice-versa,

tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos),

nomeiem e comparem polígonos por meio de proprie-

capacidade e volume (de sólidos formados por blocos

dades relativas aos lados, vértices e ângulos. O estudo

retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quan-

das simetrias pode ser iniciado por meio da manipu-

do necessário, a transformações entre unidades de

lação de representações de figuras geométricas pla-

medida padronizadas mais usuais.

nas em quadriculados ou no plano cartesiano, e com
recurso de softwares de geometria dinâmica.

Nos Anos Finais, a expectativa é a de que os alunos
reconheçam comprimento, área, volume e abertura de

Nos Anos Finais devem ser enfatizadas as tare-

ângulo como grandezas associadas a figuras geomé-

fas que analisam, construam e produzam transfor-

tricas e que consigam resolver problemas envolvendo

mações e ampliações/reduções de figuras geométri-

essas grandezas com o uso de unidades de medida

cas planas, identificando seus elementos variantes e

padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se que

invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de

estabeleçam e utilizem relações entre essas grande-

congruência e semelhança. Esses conceitos devem

zas e entre elas e grandezas não geométricas, para

dar capacidade, aos estudantes, de reconhecer as

estudar grandezas derivadas como densidade, velo-

condições necessárias e suficientes para obter triân-

cidade, energia, potência, entre outras. Nessa fase

gulos congruentes ou semelhantes e de aplicar esse

da escolaridade, os estudantes devem determinar

conhecimento para realizar demonstrações simples,

expressões de cálculo de áreas de quadriláteros, triân-

contribuindo para a formação do pensamento de um

gulos e círculos, e as de volumes de prismas e de cilin-

tipo de raciocínio importante para a Matemática, o

dros. Outro ponto a ser destacado refere-se à introdu-

raciocínio hipotético-dedutível.

ção de medidas de capacidade de armazenamento de
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computadores como grandeza associada a demandas

Nos Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e

da sociedade moderna. Nesse caso é importante des-

aprofundado, por meio de atividades nas quais os

tacar o fato de que os prefixos utilizados para byte

estudantes façam experimentos aleatórios e simu-

(quilo, mega, giga) não estão associados ao sistema de

lações para confrontar os resultados obtidos com a

numeração decimal, de base 10, pois um quilobyte, por

probabilidade teórica – probabilidade frequentista. A

exemplo, corresponde a 1024 bytes, e não a 1000 bytes.

progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimora-

O eixo Probabilidade e estatística estuda o trata-

mento da capacidade de enumeração dos elementos

mento de dados. Ele propõe a abordagem de conceitos,

do espaço amostral, que está associada, também, aos

fatos e procedimentos presentes em muitas situações

problemas de contagem.

da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,

Com relação à estatística, os primeiros passos

todos os cidadãos precisam desenvolver objetivos de

envolvem o trabalho com a coleta e a organização

aprendizagem e desenvolvimento para coletar, orga-

de dados de uma pesquisa de interesse dos estudan-

nizar, representar, interpretar e analisar dados em

tes. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a

uma variedade de contextos, de maneira a fazer jul-

compreender o papel da estatística no cotidiano deles.

gamentos bem fundamentados e tomar as decisões

Assim, a leitura, a interpretação e a construção de

adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos,

tabelas e gráficos têm papel fundamental, bem como

representações e índices estatísticos para descrever,

a forma de produção de texto escrito para a comunica-

explicar e predizer fenômenos.

ção de dados, pois é preciso compreender que o texto

Merece destaque o uso de tecnologias – como cal-

deve sintetizar ou justificar as conclusões.

culadoras, para avaliar e comparar resultados, e plani-

Os critérios de organização dos objetivos de

lhas eletrônicas, que ajudam na construção de gráfi-

aprendizagem e desenvolvimento com a explicitação

cos e nos cálculos das medidas de tendência central.

dos objetos de conhecimento que se relacionam e do

A consulta a páginas de institutos de pesquisa – como

agrupamento desses objetos em eixos, expressam um

a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

arranjo possível desses elementos escolhido para a

(IBGE) – pode oferecer contextos potencialmente

consecução do currículo. Essa divisão em eixos serve

ricos, não apenas para aprender conceitos e procedi-

tão somente para facilitar a compreensão dos conjun-

mentos estatísticos, mas também para utilizá-los com

tos de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

o intuito de compreender a realidade. As ideias fun-

e de como eles se inter-relacionam.

damentais em destaque neste eixo são aproximação,
interdependência, variação e representação.
Nos Anos Iniciais, esse eixo promove a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção
de aleatoriedade, de modo que os estudantes compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis
e eventos prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis, eventos que nunca viram acontecer.
Nessa fase, é importante que os estudantes verbalizem,
em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente
aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral.
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Metas Específicas de
Matemática para o
Ensino Fundamental

A

maneira como as metas especíﬁcas de matemática estão organizadas neste
documento, buscam a promoção de um ensino integrado aos conhecimentos e atitudes matemáticas. No entanto, isso só será possível se os estudantes tiverem diversas oportunidades de vivências de aprendizagens signiﬁcativas.
As metas de matemática envolvem outros saberes

(culturais, científicos e tecnológicos) que auxiliam na
compreensão da realidade vivenciada e favorecem a

METAS ESPECÍFICAS DA MATEMÁTICA PARA OS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

adaptação de instrumentos que possam expressar

As metas específicas de Matemática são coerentes

ideias e soluções. Sendo assim, a Matemática difere-

com as Competências Gerais do Colégio São Luís e

se das demais ciências, pela maneira como enfrenta

com as premissas curriculares apresentadas para o

as generalizações, as demonstrações e as combina-

componente:

ções realizadas ao mesmo tempo que usa raciocínios
indutivos e dedutivos.
•

Reconhecer a Matemática como uma ciência
humana, fruto das necessidades e preocupações
de diferentes culturas, em diferentes momentos
históricos, e como uma ciência viva, que contribui
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções.
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•

•

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de

linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de

investigação e a capacidade de produzir argumen-

texto escrito na língua materna e outras lingua-

tos convincentes, recorrendo aos conhecimentos

gens para descrever algoritmos, como fluxogra-

matemáticos para compreender o mundo.

mas, e dados).

Compreender as relações entre conceitos e proce-

•

•

Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem,
sobretudo, questões de urgência social, com base

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento,

e solidários, valorizando a diversidade de opiniões

sentindo segurança quanto à própria capacidade

de indivíduos e de grupos sociais, sem preconcei-

de construir conhecimentos matemáticos, desen-

tos de qualquer natureza.

volvendo a autoestima e a perseverança na busca
•

•

dimentos dos diferentes campos da Matemática

•

Interagir com seus pares de forma cooperativa,

de soluções.

trabalhando coletivamente no planejamento e

Fazer observações sistemáticas de aspectos

desenvolvimento de pesquisas para responder a

quantitativos, presentes nas práticas sociais e

questionamentos e na busca de soluções para pro-

culturais, de modo a investigar, organizar, repre-

blemas, de modo a identificar aspectos consen-

sentar e comunicar informações relevantes, para

suais ou não na discussão de uma determinada

interpretá-las e avaliá-las, produzindo argumen-

questão, respeitando o modo de pensar dos cole-

tos convincentes.

gas e aprendendo com eles (BRASIL, 2017, p. 265).

Utilizar processos e ferramentas matemáticas,
inclusive tecnologias digitais disponíveis, para

Para que essas metas se concretizem, os diferen-

modelar e resolver problemas cotidianos, validan-

tes eixos que compõem a Matemática devem reunir

do estratégias e resultados.

um conjunto de ideias fundamentais que são articula-

Enfrentar situações-problema em múltiplos

das e importantes para o desenvolvimento do pensa-

contextos, expressar suas respostas e sinteti-

mento matemático dos estudantes.

zar conclusões, utilizando diferentes registros e
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências.
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Função social dos números

(EF1M01) Reconhecer números no contexto diário para identificar quantidades,
ordem, medida ou código.

CM LA
CL

Recitação oral de números

Quantificação de elementos
de uma coleção

(EF1M02) Realizar recitações (de um em um, de dois em dois, de cinco em cinco)
em escala ascendente (do menor para o maior) e descendente (do maior para o
menor).

CM LA

(EF1M03) Contar objetos de uma coleção (fixa ou móvel) e apresentar um
registro oral ou escrito, por meio de símbolos ou da representação numérica.

CM LA

(EF1M04) Contar de maneira exata ou aproximada, em ordem ascendente e
descendente, utilizando diferentes estratégias: de um em um, de 2 em 2 ou outros
agrupamentos.
Comparação de
quantidades e números

(EF1M05) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, associando-o a sua
representação numérica.

CL

CD

CL

CM LA

(EF1M06) Comparar números naturais pela sua representação escrita.
Leitura e escrita de números (EF1M07) Ler e escrever números (familiares e frequentes), utilizando diversas
situações do cotidiano.

CM LA

Composição e
decomposição de números

(EF1M08) Compor e decompor números, utilizando diferentes estratégias
(adições e subtrações).

CL

Fatos Fundamentais da
adição e da subtração

(EF1M09) Explorar fatos fundamentais da adição e subtração para a constituição
de um repertório a ser utilizado na solução de problemas e nos procedimentos de
cálculo (mental ou escrito).

Problemas do campo
aditivo envolvendo o
significado de composição

(EF1M10) Resolver problemas do campo aditivo, envolvendo a ideia de
composição utilizando diferentes recursos.
(EF1M11) Explicar, oralmente, as estratégias e os processos de raciocínios
utilizados na resolução de um problema.

CM LA
CL

CD

(EF1M12). Explicar, oralmente, os registros feitos e as respostas obtidas na
resolução de um problema.
Jogos

(EFM13) Participar de jogos e brincadeiras tradicionais que explorem a contagem,
cálculos rápidos etc., permitindo que os alunos explicitem oralmente as
estratégias e os procedimentos de raciocínio utilizados.

CM LA
CL

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Padrões figurais e
numéricos: investigação de
regularidades ou padrões
em sequências

(EF1M14) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras,
por meio de atributos, tais como: cor, forma e medida.

CM LA

Sequências recursivas:
observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas

(EF1M15) Investigar e descrever oralmente, após o reconhecimento e a
explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

CM LA
IN

EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Localização de objetos
e de pessoas no espaço,
utilizando diversos pontos
de referência e vocabulário
apropriado

(EF1M16) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação
à sua própria posição, utilizando termos, tais como: à direita, à esquerda, em
frente, atrás.

CM LA
CD

RC

(EF1M17) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um
ponto de referência, explicitando o referencial utilizado.
(EF1M18). Indicar, oralmente, o caminho para se movimentar no espaço da sala e
chegar a um determinado local, usando terminologia adequada e representá-lo
por meio de desenhos.

Leitura de croquis

(EF1M19) Fazer a leitura de croquis simples que indique a posição ou a
movimentação de pessoas ou objetos.

CM LA
CD

Figuras geométricas
espaciais: reconhecimento
de figuras geométricas
espaciais e relações com
objetos familiares do
mundo físico

(EF1M20) Identificar, entre objetos do cotidiano, os que se parecem com algumas
figuras geométricas espaciais (blocos retangulares, cubos, esferas, cones,
cilindros etc.).

Jogos

(EF1M22) Participar de jogos e brincadeiras que explorem a movimentação de
pessoas ou objetos, realizando adivinhações, decifrando charadas, levantando
hipóteses e testando-as.

CM LA
RC

(EF1M21) Investigar similaridades e diferenças entre as faces que compõem
caixas em formato de bloco retangular.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

MATEMÁTICA 219

Book EF1_rev02_Final.indb 219

15/02/2019 12:07

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medida de comprimento

(EF1M23) Medir comprimentos, por meio de estratégias pessoais, usando
unidades de medidas não padronizadas.

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medida de massa

(EF1M124) Medir massa, por meio de estratégias pessoais, usando unidades de
medidas não padronizadas.

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medida de capacidade

(EF1M125) Medir capacidade, por meio de estratégias pessoais, usando unidades
de medidas não padronizadas.

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medida de tempo

(EF1M126) Explorar as sequências dos dias, e semanas, utilizando nomenclatura
adequada para indicar, hoje, amanhã e calendário.

CM LA

CM LA
IN

(EF1M27) Produzir a escrita de uma data completa: dia, mês e ano.
Resolução de problemas
envolvendo unidades
do Sistema monetário
brasileiro (uso de cédulas e
moedas)

(EF1M28) Explorar os valores das cédulas e moedas do sistema monetário para
solucionar problemas do cotidiano.

EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Noção de acaso

(EF1M29) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como: “acontecerá com
certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

CM LA
CD

Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas simples

(EF1M30) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

PS

CM LA
CD

Coleta e organização de
informações

(EF1M31) Coletar dados de um acontecimento, organizá-los e representá-los em
tabelas simples, utilizando inclusive recursos digitais.

Registros pessoais
para comunicação de
informações coletadas

(EF1M32) Explorar diferentes formas de registro de jogos e brincadeiras como
textos com regras de jogo, tabelas simples com registros de resultados.

CM LA
CD

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

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)

(EF2M01) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela compreensão
de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função
do zero).

CM LA
CD

CL

(EF2M02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas de quantidades de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos
(EF2M03) 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”, explicitando, quando for o
caso, quantos a mais e quantos a menos.
(EF2M04) Utilizar a reta numerada para localizar, ordenar e representar números
naturais.
(EF2M05) Utilizar jogos e brincadeiras que necessitem do uso de números.

Recitação de números
naturais.

Problemas do campo
aditivo envolvendo os
significados de composição
e de transformação.

(EF2M06) Realizar recitações (de um em um, de dois em dois, de cinco em cinco
de dez em dez) em escalas ascendentes e descendentes, ampliando o intervalo
numérico.

CM LA

(EF2M07) Analisar, interpretar e solucionar problemas envolvendo os
significados do campo aditivo: composição e transformação.

CM LA

(EF2M08) Elaborar coletivamente perguntas para um problema apresentado
pelo professor e resolvê-lo, verificando a validade da solução.

CD

CL

CL

(EF2M09) Discutir diferentes formas de registro e de resolução de problema.
Procedimentos de cálculo.

(EF2M10) Calcular o resultado de adições e subtrações de números naturais, sem
recurso ou reserva à ordem superior, por meio de estratégias pessoais ou técnicas
operatórias convencionais e validar os resultados por meio de estimativas ou
tecnologias digitais.
(EF2M11) Utilizar sinais convencionais na escrita das operações de adição e
subtração (+, – , +=).

Problemas do campo
multiplicativo envolvendo
o significado de
proporcionalidade

(EF2M12). Analisar, interpretar e resolver problemas envolvendo os significados
do campo multiplicativo: proporcionalidade.

Jogos

(EFM14) Participar de jogos e brincadeiras que explorem a contagem, cálculos
rápidos etc., permitindo que os alunos explicitem oralmente as estratégias e
os procedimentos de raciocínio utilizados, a partir da ampliação da grandeza
numérica.

(EF2M13) Discutir diferentes formas de registro e de resolução de problema.

CM LA
CL

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Construção de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas

(EF2M15) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou
decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida

LA

Identificação de
regularidade de sequências
e determinação de
elementos ausentes na
sequência

(EF2M16) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de
sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos

CM LA

(EF2M17) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras

IN

IN

EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Localização e
movimentação de pessoas
e objetos no espaço,
segundo pontos de
referência, e indicação de
mudanças de direção e
sentido

(EF2M18) Identificar e registrar, em linguagem verbal, escrita ou desenho, a
localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando
um ponto de referência, além de indicar as mudanças de direção e de sentido.

CM LA

Leitura e esboço de croquis

(EF2M19) Fazer a leitura e o esboço de croquis que indiquem a posição ou a
movimentação de um objeto ou pessoa, a partir de pontos de referência.

CM LA

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

(EF2M20) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos
do mundo físico.

Figuras geométricas
planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo):
reconhecimento e
características

(EF2M22) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo), por meio de características comuns.

Jogos

Competência

CD

CD

RC

(EF2M21) Explorar similaridades e diferenças entre figuras geométricas espaciais
(pirâmides, prismas, esfera, cone e cilindro) e representá-las, reconhecendo
algumas de suas características.

(EF1M23) Representar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e
triângulo).
(EF2M24) Realizar jogos de quebra-cabeça que permita analisar a escolha e as
possibilidades do encaixe das peças.

CM LA
CD

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

222 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 222

15/02/2019 12:07

Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Problemas envolvendo
medida de comprimento:
unidades não padronizadas
e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro)

(EF2M25) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de
medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.

Problemas envolvendo
medida de capacidade e
de massa: unidades de
medida não convencionais
e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e
quilograma)

(EF2M26) Estimar, medir e comparar capacidades e massas, utilizando
estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, grama e quilograma).

Problemas envolvendo
medidas de tempo:
intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura de
horas em relógios digitais e
ordenação de datas

(EF2M27) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias
da semana e meses do ano, utilizando calendário.

CM LA
IN

(EF2M28) Antecipar, recordar e descrever oralmente sequências de
acontecimentos referentes a um período de um dia ou semana, utilizando o
calendário.
(EF2M29) Ler horas em relógio digital.

Problemas envolvendo
o Sistema monetário
brasileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas e
equivalência de valores

(EF2M30) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.

EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ideia de aleatório em
situações do cotidiano

(EF2M31) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco
prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

CM LA

Coleta, classificação,
representação, leitura de
dados em tabelas simples
e de dupla entrada e em
gráficos de colunas ou
barra

(EF2M32) Ler, interpretar e comparar informações de pesquisas apresentadas por
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras.

CM LA

(EF2M33) Realizar pesquisa sobre assunto de interesse das crianças, organizando
os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de coluna ou barra.

CD

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Sistema de numeração
decimal: Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais

(EF3M01) Ler, escrever e comparar números naturais observando regularidades
do sistema de numeração decimal.

Composição e
decomposição de números
naturais

(EF3M03) Compor e decompor números naturais.

CM LA

Recitação de números
naturais

(EF3M04) Fazer a recitação de números naturais em escala ascendente e
descendente, a partir de qualquer número.

CM LA

(EF3M02) Descrever as regras de um jogo envolvendo números naturais e propor
mudanças das regras, sem perder o objetivo desafiador do jogo.

CM LA
CD

CL

CL
Identificação e localização
de números naturais na
reta numerada

(EF3M05) Estabelecer relações entre os números naturais e pontos da reta
numerada para ordenação e localização desses números.

CM LA

Problemas do campo
aditivos, envolvendo os
significados de composição,
transformação e
comparação

(EF3M06) Analisar, interpretar e resolver problemas envolvendo os significados
do campo aditivo: composição, transformação e comparação, além de validar os
resultados por meio de estimativas ou tecnologias digitais.

CM LA

Procedimentos de cálculo
envolvendo adições,
subtrações multiplicações
e divisões

(EF3M07) Calcular o resultado de adições e subtrações de números naturais,
por meio de estratégias pessoais, decomposição de escritas numéricas, cálculo
mental ou técnica operatória convencional (com recurso ou reserva à ordem
superior), validando o resultado por meio de estimativas ou tecnologias digitais.

CD

CL

(EF3M08) Utilizar sinais convencionais (+, -, x, :, =).
Problemas do campo
multiplicativo, envolvendo
os significados de
proporcionalidade e
configuração retangular

(EF3M09) Analisar, interpretar e resolver problemas envolvendo os significados
do campo multiplicativo: proporcionalidade, configuração retangular utilizando
estratégias pessoais e validar os resultados por meio de estimativas ou
tecnologias digitais.

Fatos fundamentais da
multiplicação por 2, 3, 4 e 5

(EF3M10) Explorar os fatos básicos da multiplicação de números de 0 a 10 (por
2, 3, 4 e 5) para a constituição de um repertório de cálculo a ser utilizado na
resolução de problemas.

Formulação de enunciados
de problemas a partir de
sentenças matemáticas

(EF3M11) Formular, coletivamente, o enunciado de um problema a partir de uma
sentença matemática e resolvê-lo, analisando a plausibilidade dos resultados.

Jogos

(EF3M12) Descrever as regras de um jogo envolvendo números naturais e propor
mudanças nas regras, mas mantendo os objetivos iniciais do jogo.

CM LA
CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas

(EF3M13) 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

(EF3M14) 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.

Investigações em contextos
numéricos

(EF3M15) Investigar a validade da propriedade comutativa da adição a partir de
regularidades.

CM LA

CM LA
IN

EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Localização e
movimentação:
representação de objetos e
pontos de referência

(EF3M16) 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.

CM LA

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

(EF3M17) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico, representar e nomear
essas figuras.

CM LA

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

(EF3M19) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo,
trapézio e paralelogramo) em relação ao número de lados e de vértices.

Congruência de figuras
geométricas planas

(EF3M20) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em
malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

CD

(EF3M18) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais
(prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas
planificações.

CM LA
CD

Jogos

RC

(EF3M21) Explorar jogos de adivinhações de figuras geométricas planas em
que seja necessário o uso da nomenclatura adequada e de algumas de suas
características.

RC

CM LA
RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Significado de medida e de
unidade de medida

(EF3M22) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de
medida utilizada

CM LA

Resolução de problemas
envolvendo unidades
de medidas de
comprimento (unidades
não convencionais e
convencionais): registro,
instrumentos de medida,
estimativas e comparações

(EF3M23) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para
medições de comprimento.

CM LA

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medidas de capacidade
e de massa (unidades
não convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e comparações

(EF3M25) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para
medições de massa e capacidade.

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medidas de tempo: registro
e comparações

(EF3M28) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para
medições de tempo.

(EF3M24) Estimar e medir comprimentos, utilizando estratégias pessoais
e medida padronizada (metro, centímetro e milímetro), além de registrar
numericamente essas medidas.

IN

(EF3M26) Estimar e medir capacidades, utilizando estratégias pessoais e medida
padronizada (litro, e mililitro) e registrar numericamente estas medidas.
(EF3M27) Estimar e medir massa, utilizando estratégias pessoais e medida
padronizada (quilograma e grama) e registrar numericamente estas medidas.

CM LA

(EF3M29) Estabelecer relação entre unidade de tempo (dia, semana; mês,
bimestre; semestre e ano), consultando calendário.
(EF3M30) Ler e registrar intervalos de tempo (horas e minutos) em relógios
analógicos e digitais para informar início e término de uma atividade.

Problemas envolvendo
o Sistema monetário
Brasileiro

(EF3M31) Solucionar problemas, envolvendo a comparação e a equivalência de
valores de cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro em situações de
compra, venda e troca.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

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

(EF3M32) 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 em gráficos de coluna ou
barras

(EF3M33) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas
significativas, e identificar alguns de seus elementos constitutivos: título e fonte.

Resolução de problemas
envolvendo tabelas simples
e de dupla entrada ou
gráficos de coluna ou barra

(EF3M34). Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas
simples e de dupla entrada ou em gráficos de barras ou de colunas.

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

(EF3M35). Realizar pesquisas sobre assuntos de interesses dos estudantes e
organizar estes dados coletados em tabelas simples ou de dupla entrada ou em
gráficos de coluna ou barras.

Descrição de dados
(EF3M36). Explorar os dados apresentados em tabelas simples e de dupla
apresentados em tabelas
entrada ou gráficos de coluna ou barra, descrevê-los e expressar uma conclusão,
simples ou de dupla
a partir das observações realizadas coletivamente.
entrada e gráficos de coluna
ou barra

CM LA

CM LA
CD

PS

CM LA
CD

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

109,058

Competência

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação
e localização na reta
numerada

(EF4M01) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais, observando
regularidades do sistema de numeração decimal e localizá-los na reta
numerada

CM LA

Composição e
decomposição de números
naturais, por meio de
adições e multiplicações

(EF4M02) Compor e decompor um número natural por meio de adições
e multiplicações, para compreender o sistema de numeração decimal e
desenvolver estratégias de cálculo.

CM LA

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

(EF4M03) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

CM LA

Problemas com números
naturais, envolvendo os
significados do campo
aditivo: composição,
transformação,
comparação e composição
de transformação

(EF4M05) Analisar, interpretara e solucionar problemas envolvendo os
significados do campo aditivo: composição, transformação, comparação
e composição de transformação e validar a adequação dos resultados por
meio de diferentes estratégias, incluindo as tecnologias digitais.

Procedimentos de cálculo
envolvendo adição,
subtração, multiplicação e
divisão

(EF4M07) Calcular o resultado de adições, subtrações de números
naturais, utilizando diferentes técnicas e validar os resultados por meio de
estimativas, arredondamentos e tecnologias digitais.

Problemas com números
naturais, envolvendo
os significados do
campo multiplicativo:
proporcionalidade e
configuração retangular

(EF4M09) Analisar, interpretar e solucionar problemas envolvendo os
significados do campo multiplicativo: proporcionalidade e configuração
retangular e validar a adequação dos resultados por meio de diferentes
estratégias, incluindo as tecnologias digitais.

Fatos básicos da
multiplicação por 6, 7, 8, 9,
10, 100, e 1000

(EF4M11) Explorar os fatos básicos da multiplicação de números de 0 a 10
por 6, 7, 8, 9, para constituição de um repertório de cálculo.

CD

CL

CL

(EF4M04) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver
estratégias de cálculo.

CM LA
CD

CL

(EF4M06) Discutir diferentes formas de registro e de resolução de problema.

(EF4M08) Calcular o resultado de multiplicações e divisões de números
naturais utilizando decomposição de escritas numéricas.

(EF4M10) Discutir diferentes formas de registro e de resolução de problema.

CM LA

(EF4M12) Investigar as regularidades para multiplicar ou dividir por 10, 100
ou 1000 e utilizá-las nos procedimentos de cálculo.

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: NÚMEROS (continuação)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Função social dos números
racionais

(EF4M13) Reconhecer a utilização dos números racionais (representação
fracionária e decimal) no contexto diário.
(EF4M14) Compreender as regras do sistema de numeração decimal para leitura
e representação dos números racionais representados na forma decimal.

CM LA
CL

Leitura e escrita de números
racionais

(EF4M15) Ler e escrever números racionais na representação fracionária e
decimal de uso mais frequente no cotidiano.

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação
e localização na reta
numerada

(EF4M16) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais, observando
regularidades do sistema de numeração decimal e localizá-los na reta
numerada.

CM LA

Jogos

(EF4M17) Participar de jogos e brincadeiras tradicionais que explorem os
números racionais na forma decimal por meio de cálculo mental ou rápido etc.

CM LA

CD

CL

CL

RC

EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Sequência numérica
recursiva formada por
múltiplos de um número
natural

(EF4M18) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números
naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em
restos iguais, identificando regularidades.

Propriedade da igualdade

(EF4M20) 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.

CM LA
CD

(EF4M19) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando
necessário, as relações inversas entre as operações de adição, de subtração, de
multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.

CM LA

(EF4M21) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma
igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais.
Propriedade associativa da
adição e da multiplicação

(EF4M22) Investigar a validade da propriedade associativa da adição e da
multiplicação, a partir de regularidades.

CM LA
IN

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Localização e
movimentação em malhas
quadriculadas: pontos de
referência, direção e sentido

(EF4M23) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no
espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos,
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda,
mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.

Comparação e classificação (EF4M24) Classificar e comparar polígonos (triângulos, quadrados, retângulos,
de polígonos em relação
trapézios e paralelogramos) em relação a vértices e à posição de seus lados,
aos lados e aos vértices
descrevê-los e representá-los.

CM LA
RC

CM LA

Figuras geométricas
(EF4M25) Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear
espaciais (prismas e
e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações
pirâmides): reconhecimento, planas e espaciais.
representações,
planificações e
características
Ângulos retos e não
retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares

(EF4M26) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso
de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

CM LA
CD

EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Resolução de problemas
envolvendo unidades de
medidas de comprimento,
massa e capacidade:
estimativas, utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais usuais

(EF4M27) Medir e estimar comprimentos, massas e capacidades, utilizando
unidades de medida padronizadas mais usuais.

Resolução de problemas
envolvendo medida de
tempo

(EF4M29) Explorar conversões simples entre unidades de medida de tempo (dias
e semana; horas e dia; semana e meses).

Resolução de problemas
envolvendo Sistema
monetário brasileiro

(EF4M30) Solucionar e elaborar problemas, envolvendo a representação decimal
de valores no sistema monetário brasileiro.

Perímetro de figuras planas

(EF4M31) Compreender o perímetro como a medida do contorno de uma figura
plana.

CM LA

(EF4M28) Resolver problemas envolvendo unidades de medida, comprimento,
massa e capacidade.

(EF4M32) Solucionar problemas, envolvendo o cálculo de perímetro de figuras
desenhadas em malhas quadriculadas.
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Chances de ocorrência de
eventos aleatórios

(EF4M33) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior
chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis.

CM LA

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

(EF4M34) Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples, de barras e gráficos pictóricos.

CM LA

Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa realizada

(EF4M36) Realizar pesquisa, coletar, classificar e organizar os dados coletados e
comunicar os resultados, utilizando gráficos de coluna ou barra, com ou sem uso
de tecnologias digital.

CM LA

Jogos

(EF4M37) Antecipar as ocorrências que favorecem ganhar um jogo, justificando a
escolha do caminho.

CM LA

(EF4M35) 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, além de produzir texto com a síntese de sua análise.

CD

CD

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
qualquer ordem

(EF5M01) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer ordem
com compreensão das principais características do sistema de numeração
decimal.

CM LA

Problemas envolvendo os
significados das operações
com números naturais

(EF5M02) Analisar, interpretar, elaborar e solucionar problemas com números
naturais, compreendendo os diferentes significados das operações, além de
validar a adequação dos resultados por meio de estimativas ou tecnologias
digitais.

CM LA

Procedimentos de cálculo
envolvendo números
naturais

(EF5M03) Calcular o resultado de operações (adição, subtração, multiplicação e
divisão) envolvendo números naturais, por meio de estratégias pessoais, cálculo
mental, técnicas operatórias, arredondamentos e tecnologias digitais.

Números racionais
(EF5M04) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade),
expressos na forma decimal associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo,
e sua representação na reta utilizando a reta numérica como recurso para identificação de algumas frações.
numérica
(EF5M05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações
fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.
Representação fracionária
dos números racionais:
reconhecimento,
significados, leitura, escrita
comparação, ordenação
e representação na reta
numérica; equivalência

(EF5M06) 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 para
representar alguns desses números.

Cálculo de porcentagens e
representação fracionária

(EF5M08) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%,
respectivamente, à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro,
para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

Problemas envolvendo os
significados das operações
com números racionais na
representação decimal finita

(EF5M09) Analisar, interpretar, elaborar e solucionar problemas com números
racionais na representação decimal finita, compreendendo os diferentes
significados das operações, além de validar a adequação dos resultados por
meio de estimativas ou tecnologias digitais.

Procedimentos de cálculo
envolvendo números
racionais na representação
decimal finita

(EF5M10) Calcular o resultado de operações (adição, subtração, multiplicação e
divisão) envolvendo números racionais na representação decimal finita, por meio
de estratégias pessoais, cálculo mental, técnicas operatórias, arredondamentos e
tecnologias digitais.

Jogos

(EF5M11) Participar de jogos e brincadeiras tradicionais que explorem os
números racionais na forma decimal e fracionária através de cálculos mental
ou rápido etc.

CL

CD

CL

CM LA
CL

(EF5M07) Investigar as condições de equivalência de duas ou mais frações, pela
observação da representação gráfica.

CM LA
CD

CL

CM LA
CL

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Propriedades da igualdade
e noção de equivalência

(EF5M12) Investigar que uma igualdade não se altera ao adicionar ou subtrair,
multiplicar ou dividir os seus membros por um mesmo número.

CM LA
IN

Variação de grandezas

(EF5M13) Solucionar problemas que envolvam ampliação ou redução de
quantidades de forma proporcional.

Proporcionalidade

(EF5M14) Solucionar 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.

CM LA

EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas (1º
quadrante) e representação
de deslocamentos no plano
cartesiano

(EF5M15) Descrever, interpretar e representar a localização ou a movimentação
de pontos no primeiro quadrante do plano cartesiano.

Poliedros: diferenças e
similaridades; planificação;
exploração e classificação;
relação entre os elementos
de um poliedro

(EF5M16) Analisar, a partir de suas características, similaridades e diferenças
entre poliedros (prismas, pirâmides) e nomeá-los e classificá-los.

Polígonos: representação,
nomeação, similaridades e
diferenças

(EF5M18) Identificar polígonos pelo número de lados, tipos de ângulos e vértices.

CM LA

(EF5M17) Planificar, prismas, pirâmides, cone e cilindros.

(EF5M19) Analisar similaridade e diferenças entre polígonos, considerando seu
número de lados, de ângulos, nomeá-los e representá-los.

CM LA
CD

Identificar características de (EF5M20) Identificar uma circunferência e seus elementos: diâmetro, raio e centro
uma circunferência
e representá-la.

CM LA

Composição e
decomposição de polígonos

CM LA

(EF5M21) Compor e decompor polígonos e identificar que qualquer polígono
pode ser composto a partir de figuras triangulares.
(EF5M22) Formar triângulos, quadrados e retângulos com um número limitado
de peças do Tangram (ou outro tipo de quebra-cabeça), justificando a escolha
das peças.

CD

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: GEOMETRIA (continuação)
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Ampliação e redução de
polígonos em malhas
quadriculada

(EF5M23) Ampliar e reduzir polígonos com uso de malhas quadriculadas.

Simetria de reflexão

(EF5M24) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso
de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.

Jogos

(EF5M25) Formar triângulos, quadrados e retângulos com um número limitado
de peças do Tangram, justificando a escolha da peça.

CM LA
CD

CM LA
CD

RC

EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Medidas de comprimento,
área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de
medida mais usuais

(EF5M26) 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.

CM LA

Áreas e perímetros de
(EF5M27) Investigar que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e
figuras poligonais: algumas que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes.
relações

CM LA

Noção de volume

CM LA

(EF5M28) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos
geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando,
preferencialmente, objetos concretos.

IN

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Matemática
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competência

Análise de chances de
eventos aleatórios

(EF5M29) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.

Cálculo de probabilidade
de eventos equiprováveis

(EF5M30) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).

Leitura, coleta classificação,
interpretação de dados em
tabela de dupla entrada,
gráficos de coluna, barra e
pictóricos

(EF5M31) Associar tabelas a gráficos de coluna, barra e pictóricos e identificar
alguns de seus elementos constitutivos: título, fonte, legenda e datas.

Comunicação de dados de
pesquisa

(EF5M33) Produzir um texto coletivamente que explicite os dados apresentados
por meio de tabelas ou gráficos de coluna ou barra.

(EF5M32) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas,
organizar dados coletados, por meio de tabelas e gráficos com ou sem uso de
tecnologia digital.

CM LA

CM LA
CD

PS

CM LA
CD

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Questões de natureza
metodológica e didática

P

ara atingir as metas do Colégio São Luís para o Ensino Fundamental, a
Matemática precisa ser considerada como um corpo de conhecimentos que,
juntamente com outras áreas, contribui para compreensão e ação no mundo
contemporâneo e para o desenvolvimento do indivíduo, numa perspectiva de formação para a cidadania.
Este documento focaliza a importância de atrelar

aprendizagem e desenvolvimento ao trabalharem

o ensino com a prática social da criança, vinculando o

propostas ligadas ao cotidiano. É preciso ter cuidado

seu aprendizado a ações que sejam significativas.

com o risco de perder a especificidade da Matemática

Algumas questões metodológicas também são

quando os professores, com a intenção de trazer

enfatizadas neste currículo como a resolução de pro-

situações do cotidiano para a sala de aula, transfor-

blemas, as investigações, comunicações, processos e

mam o ensino em práticas difusas, abrindo mão da

tecnologias. Defende-se um equilíbrio em momentos

necessária sistematização pedagógica.

de contextualização e descontextualização, partin-

Entre as questões de natureza didática o currículo

do-se de atividades contextualizadas, para depois

discute diagnósticos e ajustes. O “fazer matemática”

descontextualizá-las e recontextualizá-las em outras

envolve a mediação do professor para que os estudan-

situações. Isso possibilita uma abordagem interdisci-

tes desenvolvam competências específicas da área de

plinar e disciplinar.

Matemática. Para tanto, é importante que o professor

A busca por atividades contextualizadas que

faça um diagnóstico, identificando os conhecimentos

tenham significado e sejam efetivas ao aprendi-

prévios sobre um determinado assunto. A partir desse

zado não é simples e requer o cuidado dos profes-

diagnóstico, seleciona os objetos de ensino e propõe

sores para que não se distanciem dos objetivos de

situações que permitam um avanço cognitivo. Em
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todos os segmentos de ensino, o estudante constrói o

A resolução de problemas assume um papel

conhecimento matemático resolvendo problemas que

fundamental, com foco em situações do cotidiano,

o professor propõe com intenção de ensinar um deter-

ou de outra área do conhecimento, ou mesmo um

minado objeto de conhecimento.

contexto da própria Matemática, com destaque para

O currículo discute em suas orientações didáti-

utilização dos procedimentos pessoais de resolu-

cas o uso adequado dos objetivos de aprendizagem

ção, para apreciação da adequação dos processos

e desenvolvimento, a incorporação de pesquisas e

utilizados e análise dos resultados, considerando a

aspectos do acompanhamento da aprendizagem dos

plausibilidade e a adequação das respostas ao con-

estudantes e reorganização dos conteúdos.

texto do problema.

Na primeira fase do ensino fundamental o tra-

Um problema existe quando um solucionador:

balho deve contemplar o sentido dos números e das

•

Deseja ou precisa encontrar uma solução para ele

operações, as relações com o espaço e as formas, os

•

Não tem nenhum procedimento disponível ime-

processos de medição, o registro e uso das medidas,
além de estratégias de produção de dados, sua organi-

diato para encontrar a solução
•

zação, registro, divulgação, leitura e análise de infor-

Deve fazer uma tentativa de encontrar uma solução (Charles e Lester, 1982)

mações, todas em situações significativas para que
as crianças estabeleçam relações, utilizem diferentes

Em outras palavras, o solucionador de problemas

procedimentos e estratégias para buscar uma solução

está ciente da situação, está interessado em resolvê-la,

para resolvê-las.

é incapaz de avançar diretamente para solucioná-lo e

Para contemplar estes objetos de conhecimento

faz uma tentativa deliberada de encontrar a solução.

há várias possibilidades metodológicas apresentadas
e discutidas a seguir.

Devido a diferenças no conhecimento, experiência e habilidades dos estudantes, um problema para

uma pessoa pode não ser um problema para outra
pessoa, um problema extraordinário tornar-se-á rotina, se for excessivamente exposto.
Pólya (1978) apresenta um modelo para resolução

CAMINHOS PARA FAZER MATEMÁTICA

de problemas divido em 4 fases:
•

Compreender o Problema

Entre os “caminhos para fazer matemática” apresenta-

•

Criar um plano

remos e discutiremos o uso resolução de problemas, as

•

Colocar o plano em prática

investigações matemáticas, a história da matemática,

•

Validar

as tecnologias e a utilização dos jogos e brincadeiras.
Nesse percurso é importante que os estudantes

A resolução de problemas

tenham um modelo que os ajude a buscar um cami-

Neste currículo a visão de resolução de problemas

nho para a solução de um problema, ou seja: preci-

contrapõe-se àquela em que os problemas são utili-

sam saber o que fazer, buscar uma maneira sistemá-

zados como forma de aplicação de conhecimentos

tica de solucionar um problema, perceber como os

adquiridos anteriormente pelos estudantes. O pro-

matemáticos pensam.

blema é visto como uma situação desafiadora e sig-

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os estu-

nificativa para os estudantes, proposta pelo profes-

dantes não precisam estar alfabetizados para resol-

sor com intencionalidade, levando em consideração

ver um problema. O professor pode propor situações

os saberes dos estudantes e os conteúdos que têm

problematizadoras, como, por exemplo, uma situação

intenção de ensinar, conduzindo sua aula de forma

de contagem em que os estudantes são desafiados a

problematizadora.

estimar a quantidade de elementos de uma coleção e,
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em seguida, contá-los. O professor pode, a partir dos

Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 23) defendem o

procedimentos usados pelos estudantes, propor situa-

uso das investigações matemáticas como “atividades

ções em que a contagem seja por pareamento ou por

de ensino e aprendizagem”, que propiciam o “espírito

outros tipos de agrupamento. Esse tipo de problemati-

da atividade matemática genuína”. Segundo os auto-

zação possibilita o avanço dos estudantes que passam

res, nesse tipo de tarefa, o estudante tem possibili-

de uma contagem de um em um, para uma contagem

dades de formular questões e conjecturas e realizar

por agrupamentos.

investigações, suas provas e refutações. Além disso,
as investigações matemáticas permitem discutir e

O uso das tecnologias
é indispensável, de
modo a enriquecer a
aprendizagem, obtendo
novos conhecimentos e
habilidades matemáticas.

apresentar os resultados obtidos durante o processo,
junto aos demais colegas e ao professor.
No entanto, é preciso considerar as potencialidades
da tarefa e adaptá-las às características da turma. Ao
escolher a tarefa, o professor precisa analisá-la antecipando as estratégias e as dificuldades de seus estudantes.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o professor pode propor a exploração de objetos do mundo
físico que se assemelham a figuras geométricas espaciais, em que os estudantes reconheçam algumas

As Investigações Matemáticas

similaridades e diferenças e possam se apropriar do

Na investigação matemática se detecta o desenvolvi-

vocabulário e de características dessas figuras.

mento do pensamento matemático e da capacidade
do estudante trabalhar de forma autônoma, atribuindo

O uso de Tecnologias

novos significados aos conhecimentos agregados de

Nos dias atuais, as tecnologias são usadas em quase

forma integrada. É um trabalho centrado no estudante

todas as situações do cotidiano com muita facilidade.

que permite torná-lo participativo.

O uso de computadores, tablets, celulares motiva os

Assim, as investigações matemáticas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais
do Ensino Fundamental, pois permitem aos estudan-

jovens pelo prazer pela descoberta, pela motivação e
pela emoção.
A tecnologia é um dos principais agentes de

tes explorar situações que podem instigar os conhe-

transformação da sociedade, pelas modificações que

cimentos matemáticos quando trabalhadas em aulas

exercem nos meios de produção e por suas conse-

problematizadoras.

quências no cotidiano. Integrar os fazeres matemáti-

As investigações apresentam quatro momentos

cos às tecnologias digitais potencializa os estudantes

principais: reconhecimento, formulação de conjectu-

e os integram a um mundo tecnológico e globalizado.

ras, realização de testes e argumentação. O reconheci-

Assim, o uso das tecnologias é indispensável, de modo

mento se refere à exploração inicial de uma tarefa e à

a enriquecer a aprendizagem, obtendo novos conheci-

formulação de questões problematizadoras. O segun-

mentos e habilidades matemáticas.

do momento envolve a formulação de hipóteses pelos

Nessa perspectiva, o Currículo de Matemática

estudantes, que são problematizadas pelo professor.

propõe o uso das tecnologias digitais desde os anos

Após esses momentos, inicia-se a testagem e o refina-

iniciais do ensino fundamental, procurando desen-

mento das hipóteses levantadas no momento anterior.

volver a alfabetização tecnológica, em que os estu-

Por último, destacam-se a elaboração de argumentos

dantes protagonizam o uso de softwares para o ensi-

e a avaliação da investigação. Esses momentos nem

no de Matemática. Um exemplo de uso de tecnologias

sempre são vivenciados na ordem apresentada e

nos anos iniciais seria o jogo “fecha caixa” em que os

alguns acontecem de forma simultânea.

estudantes trabalham características do sistema de
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numeração decimal. O uso de calculadora é aconse-

comunicação e da argumentação, possibilitando a

lhado desde o início da escolarização, no ditado de

formação integral do estudante e o desenvolvimento

números, por exemplo, ou na decomposição de um

de competências comunicativas, intrapessoal e cola-

número em diversas ordens, ou mesmo na validação

borativa, por exemplo.

de respostas de operações realizadas mentalmente
ou por algoritmos.

Assim, jogos e brincadeiras são trabalhados como
uma estratégia de ensino no sentido de possibilitar

Cabe destacar que, para fazer uso da tecnologia nas

apropriação do conhecimento Matemático, por meio

aulas de Matemática, os professores precisam estar

de atividades lúdicas como objeto de conhecimento

preparados não só no domínio de softwares ou apli-

em si, possível de ser desenvolvido no currículo.

cativos, mas também nas formas de trabalhar com o

Corbalán (1996) considera dois tipos de jogos:

estudante, identificando seu protagonismo, pesquisan-

os de conhecimento e os de estratégia. Os “jogos de

do junto com ele e transformando-se em um parceiro

estratégia” são aqueles em que desenvolvem um ou

experiente para a aprendizagem de seus estudantes.

vários procedimentos típicos de resolução de problemas. Eles são importantes para a formação do pen-

História da Matemática

samento matemático e propiciam caminhos para a

A História da Matemática é uma estratégia importan-

generalização. Quando os jogos abordam possibilida-

te para o ensino de Matemática, pois permite auxi-

des de se criar estratégias para vencer ou para não

liar a caracterização como ciência de construção

perder, são chamados “jogos de estratégia”.

humana. Ela não se atém aos fatos históricos ou à

O mesmo autor considera “jogos de conhe-

vida de matemáticos importantes. O uso da história

cimento” quando abordam temas habituais da

da Matemática possibilita ao estudante investigar e

Matemática, sejam conteúdos ou procedimentos.

compreender a maneira como surgiu determinado

(CORBALÁN, 1996, p.32).

conceito, que fatores sociais, políticos ou econômi-

O seu uso pedagógico deve garantir as princi-

cos influenciaram o surgimento do conceito, tendo

pais características desse jogo. Grando (2000), com

em vista as relações existentes nas sociedades. A

base em Corbalán (1996) considera que há duas

abordagem de objetos de conhecimento como os

formas de se propor o uso de jogos em aulas de

números naturais, racionais, inteiros, irracionais e

Matemática: uma em que o professor, ao planejar

reais por meio da história da Matemática, permite

uma determinada aula, cria ou busca um jogo que

aos estudantes vivenciar a construção histórica de

possibilite a consecução do objetivo previsto para

cada um desses conjuntos numéricos, analisar dife-

aquela aula; outra em que o professor busca alguns

rentes civilizações e os conhecimentos matemáticos

jogos de entretenimento, criados para passatempo

gerados em uma determinada época por um determi-

em uma determinada cultura e planeja uma ação

nado povo. Isso possibilita a interação com questões

intencional a fim de explorar um determinado obje-

sociais, culturais, políticas e econômicas relaciona-

to de conhecimento em Matemática que possibilita

das à cultura histórica e social de um povo.

dar sentido à estratégia do jogo.

Nos anos iniciais, o professor pode fazer uma abor-

Segundo a autora, nesse último caso, o jogo é

dagem história dos sistemas de numeração de vários

considerado como objeto de conhecimento. Os jogos,

povos até chegar ao sistema de numeração decimal.

neste documento, são usados para explorar um determinado objeto de conhecimento em Matemática na

Jogos e Brincadeiras

perspectiva da resolução de problemas.

Este documento considera que os jogos são ao
mesmo tempo, objeto do conhecimento e estratégia para aprendizagem, pois são potencialmente ricos para o desenvolvimento do raciocínio, da
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Para além do sugerido no currículo, o professor

Leia mais sobre Jogos e Brincadeiras em:
GRANDO, R.C. O conhecimento matemático
e o uso de jogos na sala de aula. 2000. 239f.
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade
de Educação, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas.

poderá também fazer uso de outros jogos de estratégias ou jogos de conhecimento para o desenvolvimento de atividades que contemplem os objetivos de
aprendizagens e desenvolvimento.
Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados em
vários momentos da aula, por exemplo, para fazer
diagnósticos, antes da introdução de um assunto,
como estratégia para desenvolver um objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento, ou mesmo para
avaliação após o desenvolvimento de uma atividade.

Cabe destacar o papel das brincadeiras. Segundo
Grando (2000), a maioria das brincadeiras infantis
ou mesmo dos jogos corporais podem ser momentos
propícios a uma exploração chamada “Matemática da
brincadeira”. As crianças podem experimentar o espaço em que a brincadeira ocupa, ou as regras (amarelinha, boliche, mãe da rua, bolinha de gude etc.). No
registro das crianças, é possível identificar a ação
vivenciada e dar a sua interpretação, por exemplo,
fazendo um desenho da brincadeira, especificando
alguma regra, quem ganhou etc.
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COMPONENTE CURRICULAR

Natureza e
sociedade
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A Natureza e Sociedade
no Ensino Fundamental
Reﬂexões e Proposições

P

ara entender como as crianças aprendem, é importante fazer o exercício de pensar como elas. Cada criança deve ser vista como um ser
único, que nos propõe um afastamento do nosso saber, ou daquilo que pensamos saber, sobre elas. Assim podemos nos dar a oportunidade de descobrir as crianças e de nos surpreender com suas formas originais de estar no mundo e de interagir com as coisas que este lhes apresenta.

(Currículo Colégio São Luis – Educação Infantil 2018: p. 6)
Um grande desafio do fundamental 1 é caminhar

precisam aprender sobre a natureza e a sociedade?

com esta concepção de que as crianças são estudan-

Propomos oferecer um caminho articulador dos

tes capazes de pensar e criar com grande origina-

conhecimentos das disciplinas Ciências Naturais,

lidade um pensamento sobre o mundo que vivem.

Geografia e História no ensino fundamental 1 em um

Nesta etapa pensar junto com elas requer oferecer

campo denominado Natureza e Sociedade que valo-

um repertório de noções iniciais nos três componen-

rize a experiência das crianças e, ao mesmo tempo,

tes (Ciências, Geografia e História) de modo articula-

amplie progressivamente suas noções de funciona-

do. É neste sentido que afirmamos que o componente

mento da natureza e processos sociais. Nas últimas

Natureza e Sociedade não constitui tempos fragmen-

décadas o debate sobre a religação dos saberes é um

tados dos componentes e sim a articulação possível

desafio na educação que tem como propósito oferecer

entre eles. O planejamento dos conteúdos e a sequên-

aos estudantes e professores abordagens integradas

cia de ações do professor para dar conta de um currí-

e interdisciplinares. Isto não significa descaracteri-

culo exige um olhar atento. Diante de uma “disciplina”

zar as próprias disciplinas, pelo contrário, busca-se

nova que envolve conhecimentos de ciências, geogra-

fortalecer as especificidades a partir de problemati-

fia e história como definir conteúdos e seus sequen-

zações organizadas por eixos estruturadores e temá-

ciamento: o que priorizar? como recortar? quais didá-

ticas que ajudem o professor do ensino fundamental 1

ticas oferecer? o que os estudantes, nesta faixa etária,

a criar condições para indagações, desenvolvimento
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da criatividade, elaboração em diversas linguagens e a
compreensão do mundo como um processo de múltiplas temporalidades e espacialidades.
A organização por eixos estruturadores, temas e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento permite um trabalho integrador das ações humanas e dos
processos da natureza em várias escalas. Os eixos
estruturantes representam recortes que respeitam as
especificidades das áreas do conhecimento e sua progressão curricular, assim como considera as grandes
competências descritas na “Matriz de Competências
do Colégio São Luís”.

o trabalho pedagógico do
professor é um constante
desafio de interpretar as
complexas analogias entre os
campos de saber, valorizar as
formas distintas de produção do
conhecimento, respeitar o modo
de conhecer dos estudantes, ser
sensível a acolher a diversidade.

Neste sentido as características deste documento
englobam uma visão humanista do ensino que com-

Portanto o trabalho pedagógico do professor é

preende o conhecimento com a articulação do saber

um constante desafio de interpretar as complexas

científico aos saberes do mundo, a experimentação e a

analogias entre os campos de saber, valorizar as for-

sensibilidade humana, para a qual destacamos alguns

mas distintas de produção do conhecimento, respei-

princípios, tais como:

tar o modo de conhecer dos estudantes, ser sensível

•

Valorização do cotidiano dos estudantes, repre-

a acolher a diversidade. Assim, um dos propósitos

sentado por fenômenos complexos da metrópole

é planejar conteúdos de Natureza e Sociedade para

de São Paulo em um mundo conflituoso. A coti-

desenvolver capacidades na dimensão das aprendi-

dianidade metropolitana é estudada a partir do

zagens sociais necessárias e propiciar um desenvol-

pertencimento a um lugar no mundo, apreendi-

vimento humano responsável, criativo, resiliente face

do pela expressão de ideias, emoções, represen-

às questões socioambientais urgentes do mundo con-

tações orais, escritas e imagéticas. Um cotidiano

temporâneo. Este documento curricular propõe uma

estudado a partir de métodos investigativos que

forma colaborativa de trabalho para que os estudan-

envolve, nesta faixa etária, as noções iniciais do

tes do Fundamental 1 construam saberes múltiplos do

saber fazer, sentir e propor ações seja no ambiente

pensar, fazer, repensar, compreender, que reflita, pro-

escolar ou familiar.

gressivamente, uma apropriação dos conhecimentos

Abordagem da natureza vista por sua dimensão

socialmente produzidos de forma a reconhecerem-se

histórica, geográfica e ecossistêmica a partir de

como sujeitos capazes de transformar o mundo na

múltiplas interações e funcionalidades, assim

dimensão desta faixa etária.

•

•

como por sua apropriação pública e privada, pau-

Uma função preciosa do currículo é constituir-se

tada na problematização, curiosidade intelectual,

em uma fonte de desenvolvimento progressivo das

criatividade e pensamento crítico e reflexivo dos

possibilidades de expressão e da autonomia, em que

estudantes.

as atividades desenvolvidas por professores e estu-

Problematização do conhecimento do lugar-mun-

dantes permitam exercer o direito de manifestar inte-

do por sua interculturalidade para desenvolver

resses, desejos, necessidades, sentimentos, vontades,

um repertório cultural que conheça e reflita sobre

pensamentos, ideias, opiniões, desagrados, etc. Essas

as diferentes sociedades contemporâneas valori-

dimensões desenvolvem posturas e posicionamentos

zando outras formas de compreender a natureza e

fundamentais da aprendizagem social, tais como inte-

dialogando com o saber científico, respeitando os

ressar-se por participar das interações coletivas, estu-

direitos humanos.

dar para ter opiniões elaboradas e manifestá-las nas
diferentes formas orais e escritas.
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Isso exige árduo trabalho que a escola, e, particularmente os professores, podem realizar para contri-

permitam cada vez mais a inserção dos estudantes
na sociedade e o alcance desses princípios.

buir com os estudantes para que tenham uma ima-

A organização do currículo em Natureza e

gem positiva de si próprios, auxiliando-os a ampliar

Sociedade, tendo como referência a ação integra-

sua autoconfiança, identificando cada vez mais suas

dora e a articulação das três áreas de conhecimento

dificuldades e possibilidades, e agindo de acordo com

(Ciências Naturais, Geografia e História), visa facilitar

elas nas situações vividas.

a compreensão do movimento integrador das áreas do
conhecimento e subsidiar o trabalho dos professores
no planejamento das aulas, apoiando a concretização
das ações no cotidiano da escola, tanto no que se refere ao plano de aula, quanto na elaboração de projetos,

ENSINAR PELA BNCC E A LEI DE DIRETRIZES DA

assim como no desenvolvimento de sequências didá-

EDUCAÇÃO

ticas interdisciplinares, contribuindo com toda equipe

As orientações legais são o comando norteador para

toras, pais, entre outros).

envolvida no ato de ensinar (professores, equipes ges-

todo o sistema escolar. Neste sentido devem ser a ins-

O currículo de Natureza e Sociedade do Colégio

piração e orientação para os direitos de aprender de

São Luis tem por objetivo geral desenvolver o senti-

todos os estudantes. Como orientações gerais devem

mento de pertencimento ao Colégio que estudam e

ser adaptadas às situações específicas das múltiplas

ao lugar que vivem, nos estudantes do Fundamental 1.

realidades. O Ensino Fundamental 1, segundo a Lei

Neste sentido, a proposta é ter sempre a preocupação

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem por

de procurar compartilhar com os estudantes o lugar

objetivo a formação básica do cidadão mediante o

onde vivem, as formas de vida deste lugar, os cuidados

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo

com a natureza, como também em relação às paisa-

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da

gens construídas nesses lugares (mesclando elemen-

escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente

tos naturais e humanos), os costumes das pessoas,

natural e social, do sistema político, da tecnolo-

suas atividades, rotinas e as passagens do tempo em

gia, das artes e dos valores em que se fundamenta

suas diferentes durações. Estas reflexões, análises e

a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de

observações são propostas, pois os estudantes são

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhe-

sujeitos históricos, socialmente constituídos, mar-

cimentos e a formação de atitudes e valores e o for-

cados pela dinâmica de seu espaço e de seu tempo e

talecimento dos vínculos de família, dos laços de

imersos num ambiente físico e social, do qual deverão

solidariedade humana e de tolerância recíproca em

se apropriar a medida que crescem e se desenvolvem.

que se assenta a vida social.

Juntamente ao trabalho com os objetivos de

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o

aprendizagem e desenvolvimento propõe-se abor-

Ensino Fundamental apresentam como eixos das

dar alguns conceitos estruturantes, com os quais se

propostas pedagógicas os princípios éticos da auto-

espera que as crianças desenvolvam noções relacio-

nomia, da responsabilidade, da solidariedade e do

nadas a eles, favorecendo um entendimento mais

respeito ao bem comum; os princípios políticos dos

aprofundado sobre as temáticas. É o caso, por exem-

direitos e deveres da cidadania, do exercício da cri-

plo, do conceito, em Ciências, de ambiente, dos con-

ticidade e do respeito à ordem democrática e, final-

ceitos geográficos de paisagem e de lugar, e dos con-

mente, o princípio estético da sensibilidade, cria-

ceitos históricos de mudanças e de permanências no

tividade e diversidade de manifestações artísticas

tempo. Em uma perspectiva interdisciplinar, todos

e culturais, instigando as instituições de ensino,

esses conceitos estruturantes incluem a ideia de

a optarem pela escolha de saberes relevantes, que

interação, articulam-se entre si, abrangendo tanto os
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aspectos naturais (físicos – biológicos), como também

fundamentais para que compreendam a si mesmos

os sociais/culturais (construídos nas relações entre as

e àqueles que estão em seu entorno, suas histórias

pessoas e das pessoas com o mundo).

de vida e as diferenças dos grupos sociais com os
quais se relacionam. O processo de aprendizagem

“Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das

deve levar em conta, de forma progressiva, a escola,

Ciências Humanas deve promover explorações socio-

a comunidade, o Estado e o país.

cognitivas, afetivas e lúdicas capazes de potencia-

É importante também que os estudantes perce-

lizar sentidos e experiências com saberes sobre a

bam as relações com o meio ambiente e a ação dos

pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira,

seres humanos com o mundo que os cerca, refletindo

a área contribui para o adensamento de conhecimen-

sobre os significados dessas relações.

tos sobre a participação no mundo social e a reflexão
sobre questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo
a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e
orientada por valores democráticos”. BNCC p.308)

A tradição do ensino pelo lugar é uma marca dessa
etapa que pode trabalhar não apenas o reconhecimento do Eu e o sentimento de pertencimento dos estudantes à vida da família e da comunidade, mas também exercitar a analogia e a comparação com outros
lugares e outros modos de viver e perceber o mundo.
No Ensino Fundamental 1 é importante valorizar
e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos estudantes, por meio
das experiências e brincadeiras, de trocas, da escuta
e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, museus,
arquivos, entre outros), ampliando o trabalho realizado na Educação Infantil. Essa abordagem privilegia novos espaços e tempos. Organizar trabalhos de
campo adequados à faixa etária que envolvam entrevistas, observação, desenvolvimento de análises e
argumentações, de modo a potencializar descobertas
e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa
fase que os estudantes começam a desenvolver procedimentos de investigação em Ciências Humanas,
como a pesquisa sobre diferentes fontes documentais, a observação e o registro – de paisagens, fatos,
acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de comparações. Esses procedimentos são
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A Organização Pedagógica
da Natureza e Sociedade no
Ensino Fundamental

P

ara o professor uma sugestão viabilizadora das primeiras noções de natureza e sociedade pode ser feita e sistematizada a partir da aproximação com
as paisagens e os lugares, identiﬁcando a presença, a dependência e os processos perceptíveis aos olhos do estudante, em um primeiro momento, a partir do
entorno em que vive.
Os estudantes do ensino fundamental 1 investiga-

Naturais e, portanto, há um vasto campo de saberes e

rão temáticas que desenvolvam noções sobre a espa-

interfaces entre estas disciplinas. Não devemos ter a

cialidade do mundo natural, inicialmente a partir da

atitude de não nos responsabilizarmos pela imersão

percepção das semelhanças e diferenças, da relação

na complexidade dos processos. Mas, o que Geografia

parte e todo e das contradições que marcam o uso

e Ciências da Natureza têm em comum? Elas conju-

social que fazemos dos recursos da natureza. Essa

gam um olhar atento para o funcionamento da natu-

perspectiva favorece a formação do pensamento crí-

reza para recriar explicações, formulando e reformu-

tico e analítico, estimulando o pensamento espacial e

lando teorias (científicas), que buscam não apenas

as temporalidades partir de referenciais do campo da

compreender o mundo natural, mas também prever

geografia e história.

transformações, conhecendo a sociedade.

É preciso superar dificuldades para aprender e

O olhar atento do professor é acompanhado da

ensinar processos da natureza, particularmente no

construção do olhar ou métodos de observação dos

âmbito da Geografia e Ciências da Natureza. Os pro-

estudantes. Por outro lado para desvendar alguns

cessos da Natureza são objetos do ensino de Ciências

processos é preciso praticar a experimentação, por
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exemplo, modelar o relevo para estudar como ocorrem

social? Muitas vezes um bom planejamento de pergun-

deslizamentos ou movimentos de massa, utilizando-se

tas e fontes bibliográficas é o suficiente para deixar a

do recurso das maquetes. É importante o registro, como

imaginação criativa dos estudantes construir hipóte-

o caderno de campo (instrumento de registro funda-

ses e buscar reunir evidências. Afinal foi esse o cami-

mental que organiza a observação e a coleta de dados

nho de grandes descobertas que hoje parecem banais.

primários do observador). É bom não esquecer de que o

Todo esse processo não é muito diferente na

conhecimento científico caminha com a história, inte-

educação científica e, igualmente, é preciso desen-

ragindo com outras manifestações da cultura.

volver a postura investigativa, promovendo a cons-

Outro aspecto importante da aprendizagem dos

tante revisão dos conceitos ou explicações com

processos da natureza, é o estudo dos fenômenos

base em conhecimentos pré-existentes e questiona-

naturais. O estudo dos fenômenos foi o princípio pelo

mentos escolhidos.

qual a ciência se desenvolveu. Quando um fenômeno

Estudando a natureza e a sociedade, portanto,

se encontra razoavelmente esclarecido, novas dúvi-

não aprendemos apenas seus conceitos específicos e

das surgem e é preciso planejar novos caminhos de

disciplinares, podemos aprender também a organizar

investigações para testar novas hipóteses, utilizan-

registros e melhorar o desempenho em diferentes

do-se de diversas teorias e reorganizando as expli-

linguagens, articulando saberes múltiplos da ciência.

cações, criando e recriando a linguagem que traduz

Ainda falta sublinhar que a investigação não se

para o público os novos conhecimentos obtidos, ou

faz sem boas perguntas, muitas delas formuladas pelo

seja, redefinido conceitos científicos. Como bem cita

próprio educador ao encaminhar um projeto ou uma

Condeixa (2009):

atividade. E fundamentalmente aquelas que representam as curiosidades dos estudantes, o que muitas

“Nesse percurso, os conceitos muitas vezes podem

vezes requer outras pesquisas. Hoje, com a facilidade

ser superados, perdendo forças diante de novas des-

dos buscadores da Internet, é possível achar milhares

cobertas, ao contrário dos fenômenos naturais, que

de respostas. Há muito mais livros adequados para os

podem permanecer intocados pela ciência. Outras

estudantes e revistas de interesse científico, dos quais

vezes, perdemos a oportunidade de conhecer um

eles podem aproveitar textos e imagens. Assim, aspec-

fenômeno natural porque foi extinto, caso dos mamu-

tos informativos e conceituais sobre a natureza vão

tes sul-americanos, que desapareceram há 12.000

sendo acumulados e os estudantes iniciam sua alfabe-

anos. Como se reproduziam? Havia uma dança nup-

tização científica de maneira significativa. O professor,

cial? Como cuidavam dos filhotes? Como era o seu

por sua vez, acompanhando a curiosidade de seus alu-

habitat? O que ocorreu com seu habitat? Só nos resta

nos, é capaz de recuperar a sua própria curiosidade.

formular hipóteses, pois por serem parentes de elefantes, deve haver semelhanças entre a espécie
extinta e as espécies atuais.”1

A espacialidade da vida no passado e no presente é

PERSPECTIVAS DOS EIXOS E TEMAS

um campo de síntese do estudo da natureza trabalhado também em Geografia e História, que busca reunir

O desenvolvimento da capacidade de observação

uma ampla gama de evidências para explicar como

e de compreensão dos componentes da natureza e

a espacialidade da natureza se transformou a partir

sociedade podem ser suportados por conceitos arti-

das sociedades pretéritas. Como apresentar na escola

culadores de Ciências, Geografia e História. Neste

essa visão dinâmica do tempo da natureza e do tempo

sentido, a paisagem e o lugar contribuem para a

1- Condeixa, Cecília. Ciências. Orientações Curriculares do Município de Indaiatuba – São Paulo, 2009
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Pretende-se possibilitar que as
crianças percebam suas identidades
relacionando-se com o outro (sentido
de alteridade); valorizem as suas
memórias e marcas do passado
vivenciadas em diferentes lugares; e, à
medida que se alfabetizam, ampliem a
sua compreensão do mundo.

noções sobre as interações entre sociedade e meio
físico natural em um processo de transformação de
grande complexidade, tais como os climas urbanos.
No decorrer desse processo, os estudantes devem
aprender a considerar as escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da produção do espaço geográfico em diferentes
sociedades e épocas.
No que produzimos e como nos comunicamos
abordam-se os processos e as técnicas construtivas e
o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São igualmente abordadas

articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O

as características das inúmeras atividades e suas fun-

vivido é aqui considerado como espaço biográfico,

ções socioeconômicas nos setores da economia e os

que se relaciona com as experiências dos estudantes

processos produtivos agroindustriais, expressos em

em seus lugares de vivência.

distintas cadeias produtivas.

O eixo sujeito e seu lugar no mundo, focaliza as

Em Formas de representação e pensamento

noções de pertencimento e identidade. Sugere-se

espacial começam, por meio do exercício da loca-

aos professores, propostas para ampliar as expe-

lização geográfica e os deslocamentos na cidade,

riências com o espaço e o tempo vivenciados pelas

que trata do viver na cidade de São Paulo. Objetivo

crianças em jogos e brincadeiras, em continuidade

neste caso é desenvolver o pensamento espacial, que

da Educação Infantil, por meio do aprofundamento de

gradativamente passa a envolver outros princípios

seu conhecimento sobre si mesmo e de sua comuni-

metodológicos do raciocínio geográfico, como os de

dade, valorizando-se os contextos mais próximos da

localização, extensão, correlação, diferenciação e

vida cotidiana. Espera-se que as crianças percebam

analogia espacial.

e compreendam a dinâmica de suas relações sociais,

Considerando o contexto dos estudantes do

identificando-se com a sua comunidade e respeitan-

Colégio São Luís, e a situação geográfica que vivem

do os diferentes contextos interculturais. Ao tratar do

na complexa metrópole de São Paulo propomos, por-

conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento

tanto os seguintes eixos estruturantes para o ensino

das relações espaciais topológicas, projetivas e eucli-

Fundamental 1:

dianas, além do raciocínio espacial geográfico, impor-

•

o sujeito e seu lugar no mundo;

tantes para o processo de alfabetização cartográfica

•

modos de viver;

e a aprendizagem com as várias linguagens (formas

•

viver na cidade São Paulo;

de representação e pensamento espacial). Além disso,

•

o que produzimos e como nos comunicamos;

pretende-se possibilitar que as crianças percebam

•

natureza, ambientes e qualidade de vida.

suas identidades relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); valorizem as suas memórias e mar-

Estes eixos são uma continuidade das experiên-

cas do passado vivenciadas em diferentes lugares; e, à

cias de aprendizagem vividas na Educação Infantil.

medida que se alfabetizam, ampliem a sua compreen-

A seguir associamos essa relação num esquema que

são do mundo. Em ciências, a materialidade dos obje-

pode auxiliar os professores do Ensino Fundamental

tos e suas instigantes ligações com o mundo vivido

articular o seu trabalho (Figura 1).

podem ser investigadas pelo método científico.
Conexões com o lugar e com a cidade de São Paulo
auxiliam os estudantes a desenvolver as primeiras

250 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 250

15/02/2019 12:07

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1

EDUCAÇÃO INFANTIL

O que podemos
construir com
as mãos?

• Esplorando um jardim.
• Crianças de todo o Brasil.

Lugares e
brincadeiras

•
•
•
•

Sujeito e seu lugar no mundo
Natureza, Ambientes e Qualidade de vida

Na natureza tudo se movimenta.
Brinquedos de todos os tempos
Espaços de brincadeiras.
Brincadeiras das crianças indígenas

Modos de Viver
Viver na cidade de São Paulo
O que produzimos e como nos
comunicamos

Figura 1 – Associação dos Eixos Estruturantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1

Natureza e Sociedade

Geografia
BNCC

Ciências
BNCC

História
BNCC

Sujeito e seu lugar no
mundo

O sujeito e seu lugar no
mundo

• A vida em
transformação

Lugar onde vivo: eu,meu grupo social e a
noção de tempo

Modos de Viver

• Conexões e escalas

• Vida e evolução
• Matéria e energia

• A comunidade e seus registros
• As formas de registrar as experiências da
Comunidade
• Povos e culturas: meu lugar no mundo e
meu grupo social
• Registros da história: linguagens e culturas

Viver na cidade de São
Paulo

• Natureza, ambientes e
qualidade de vida
• Conexões e escalas
• Formas de representação
e pensamento espacial

• Materia e energia
• Vida e evolução

• As pessoas e os grupos que compõem a
cidade e o município
• O lugar em que se vive
• A noção de espaço público e privado
• transformações e permanências nas
trajetórias dos grupos humanos
• Circulação de pessoas, produtos e culturas
• As questões históricas relativas às
migrações.

O que produzimos
e como nos
comunicamos

• Mundo do trabalho
• Formas de representação
e pensamento espacial
• Conexões e escalas

• Matéria e energia

• A comunidade e seus registros
• As formas de registrar as experiências da
comunidade
• Povos e culturas: meu lugar no mundo e
meu grupo social
• Registros da história: linguagens e culturas

Natureza, Ambientes e
Qualidade de vida

• Formas de representação
e pensamento espacial
• Conexões e escalas
• Natureza, ambientes e
qualidade de vida

• Terra e Universo
• Materia e energia

• O trabalho e a sustentabilidade na
comunidade
• Transformações e permanências nas
trajetórias dos grupos humanos

Figura 2 – Quadro comparativo dos Eixos Estruturantes e a Base Nacional Curricular Comum, 2018.
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A ESCOLHA DOS EIXOS TEMÁTICOS
Algumas questões são fundamentais na organização

“considerando tanto seus interesses e expectativas

dos eixos estruturadores e as temáticas do ensino

quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se

Fundamental 1. A primeira delas é a articulação com

a autonomia intelectual, a compreensão de normas e

a educação infantil na passagem da educação infan-

os interesses pela vida social, o que lhes possibilita

til para o primeiro ano do Fundamental 1. “As crianças

lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito

constroem expectativas em relação ao seu crescimen-

às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com

to e as novas descobertas a medida que se alfabetiza

a história, com a cultura, com as tecnologias e com o

em todos os campos científicos” (ZURAWSKI, 2018). Os

ambiente”. (BNCC p. 57)

eixos ajudam professores a sintonizar-se nessa passagem, reconhecendo as aprendizagens construídas na

Outro aspecto importante é o reconhecimento da

Educação Infantil. Um segundo ponto é a importância

articulação promovida pelo componente Natureza e

da atitude ativa de construção do conhecimento por

Sociedade como campo interdisciplinar das Ciências

meio de um trabalho com metodologias ativas em

da Natureza, Geografia e História. Os quadros com os

que as crianças se deparam com uma variedade de

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento pro-

situações que envolvem conceitos e fazeres científi-

põe essa articulação.

cos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando novas descobertas. (BRASIL,
2017, p. 56). Trabalhar os novos conteúdos de Natureza
e Sociedade no Fundamental 1 incluindo práticas
diversificadas de letramento ao desenvolvimento de
capacidades cognitivas, emocionais e interativas. A
progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação
das práticas de linguagem e da experiência estética e
intercultural das crianças.
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Metas Específicas da Natureza
e Sociedade para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental

•

•

Interpretar as primeiras noções das ciências

•

como empreendimento humano, vivenciando

com base em dados, evidências e informações

noções de investigação científica e reconhecendo

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos

que o conhecimento científico é provisório, espa-

de vista que respeitem e promovam a consciência

cial, cultural e histórico.

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro,

Enunciar conceitos fundamentais e estruturas

acolhendo e valorizando a diversidade de indi-

explicativas das Ciências, bem como experimen-

víduos e de grupos sociais, sem preconceitos de

tar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança

•

•

Construir argumentos adequados à faixa etária

qualquer natureza.
•

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo

no debate de questões científicas, tecnológicas e

e bem-estar, recorrendo aos conhecimentos da

socioambientais e do mundo do trabalho.

Natureza.

Analisar, identificar e explicar de modo simples as

•

Agir, pessoal e coletivamente, com respeito, auto-

características, fenômenos e processos relativos

nomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência

ao mundo natural, tecnológico e social, como tam-

e determinação, recorrendo aos conhecimentos

bém às relações que se estabelecem entre eles,

das Ciências para tomar decisões frente a ques-

exercitando a curiosidade para fazer perguntas e

tões científico-tecnológicas e socioambientais e a

buscar respostas.

respeito da saúde individual e coletiva, com base

Perceber aplicações e implicações socioambien-

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e

tais e culturais da ciência e da tecnologia e propor

solidários.

alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, imaginando como deveria ser o futuro.

NATUREZA E SOCIEDADE 253

Book EF1_rev02_Final.indb 253

15/02/2019 12:07
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO
EIXO: O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Respeito à diversidade
• Situações de convívio em
diferentes lugares
• As fases da vida e a
noção de temporalidade
• O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares

(EF1C01) Descrever
oralmente características
físicas da turma de
classe, reconhecendo
as semelhanças e
diferenças, percebendo a
diversidade e respeitando
as diferenças.

Competência

(EF1G01) Descrever e
apreciar o modo de
vida das crianças em
diferentes lugares e
culturas (Indígenas, afrobrasileiras, migrantes e
imigrantes).

(EF1H01) Identificar
aspectos do seu
crescimento por meio do
registro das lembranças
particulares, da família
e/ou de sua comunidade.

(EF1G02) Identificar e
relatar semelhanças e
diferenças de usos do
espaço coletivo para
o lazer e diferentes
manifestações.

(EF1H02) Identificar
as diferenças entre os
ambientes em que vive
(doméstico, escolar
e da comunidade),
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras que
os regem.

RC

CL

IN

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

254 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 254

15/02/2019 12:07

Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: MODO DE VIVER E REPRESENTAR O VIVIDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Corpo humano
• Localização, orientação e
representação espacial
• Pontos de referência
• A escola: sua história e
a diversidade do grupo
social envolvido
• Preservação e memória

(EF1C02) Identificar e
ilustrar partes do corpo
humano.

(EF1G03) Elaborar croqui
da escola com vários
pontos de referência,
organizando legenda
definida de forma
compartilhada com os
estudantes.

(EF1C03) Nomear os
órgãos sensoriais dos
seres vivos reconhecendo
a importância desses
órgãos na percepção do
ambiente próximo (sala
de aula, escola, casa).

(EF1G04) Localizar no
espaço a posição do
corpo e de outros objetos,
reconhecendo (frente,
atrás, perto, longe) e
lateralidade (esquerda,
direita)

Competência

(EF1H03) Investigar a
história da escola por
meio de entrevistas com
os diversos funcionários;
documentos históricos e
fotos antigas.

CM CL
RC

IN

(EF1G05) Observar e
desenhar caminhos entre
os diferentes locais da
escola, da moradia e
ambiente próximo.
(EF1G06) Observar,
identificar e classificar
objetos presentes no
cotidiano em relação a
tamanho, forma e cor
para iniciar construção
da noção de proporção e
legenda.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: VIVER NA CIDADE DE SÃO PAULO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Ambientes naturais e
transformados na cidade
• Representação
cartográfica: Os bairros
• Preservação e memória

(EF1C04) Identificar e
comparar características
de materiais nos
ambientes naturais
e transformados da
cidade.

(EF1G07) Produzir croqui
do bairro com vários
pontos de referência
(praça, padaria, parque,
etc.), reconhecendo
os deslocamentos
cotidianos (escola, casa).

(EF1C05) Reconhecer
os agentes poluidores
do ambiente e propor
soluções para amenizar
os impactos ambientais.

(EF1G08) Comparar
mapas e imagens que
caracterizam os bairros
da cidade de São Paulo
quanto aos aspectos
ambientais.

Competência

(EF1H04) Conhecer
e registrar a história
das ruas do bairro
usando diferentes fontes
históricas: escritas, orais,
iconográficas (fotos,
desenhos, pinturas, e
musicais).

CM RC

(EF1G09) Utilizar
tecnologias digitais
de informação para
localizar a cidade de
São Paulo no mapa do
estado.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

256 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 256

15/02/2019 12:07

Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: O QUE PRODUZIMOS E COMO NOS COMUNICAMOS
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Alimentos: origem,
produção e locais de
comercialização
• Mudanças e
permanências nos
costumes alimentares
• Sistema digestório
• Marcadores de tempo

Competência

(EF1C06) Identificar
diferentes tipos de
alimentos e sua
necessidade para o
desenvolvimento do
corpo e manutenção
da saúde, incluindo
informações de outros
povos.

(EF1G10) Pesquisar
alimentos e identificar
sua origem geográfica
para elaborar croqui
do percurso: produção
(plantação) até o
consumo (comércio).

(EF1H05) Estabelecer
relações entre hábitos
alimentares e cuidados
com a saúde com
medições de tempo
(hora das refeições e
de higiene, formas de
convivência nas refeições
etc.).

(EF1C07) Descrever
os processos básicos
da digestão para
aproveitamento do
alimento pelo corpo.

(EF1G11) Localizar
e registrar onde
os alimentos são
comercializados
no bairro e na
cidade (centrais de
abastecimento, feiras
livres, supermercados).

(EF1H06) Comparar
as mudanças e
permanências no
tempo dos costumes
alimentares da família
(comida caseira, prépronta, fast food).

CM RC
PS

IN

(EF1H07) Diferenciar as
formas de trabalho na
produção de alimentos
em diferentes culturas.

(EF1C08) Identificar
origem e processos
simples de produção
de alguns alimentos
não industrializados e
industrializados, a partir
de embalagens e outras
referências.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Observação dos
componentes da
natureza
• Ciclos naturais e a vida
cotidiana

(EF1C09) Identificar as
mudanças que ocorrem
nas plantas, nas árvores,
na vegetação das praças
ao longo do ano com o
auxílio das tecnologias
digitais de informação.

(EF1G12) Reconhecer
e medir as mudanças
que ocorrem no tempo
meteorológico durante
o dia, observando
nuvens, ocorrência de
chuva e alterações na
temperatura.

Competência

(EF1H08) Distinguir
medições e marcadores
de tempo cronológico
(manhã, tarde, noite,
hora, dias da semana,
dias e meses) nas suas
vivências cotidianas.

LA

CD

(EF1G13) Descrever as
mudanças de vestuários,
de hábitos alimentares,
da paisagem, da
variação de temperatura
e comparar com as
estações do ano.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO
EIXO: O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Seres humanos e outros
seres vivos
• Localização espacial
• Convívio social

(EF2C01) Diferenciar
comportamentos dos
animais (procurar
comida, procriar, fazer
abrigos) daqueles
exclusivamente humanos
(ter amigos, conversar,
namorar, desenhar,
escrever, produzir
alimento e cozinhar,
viver em famílias,
construir cidades,
cultivar a terra).

(EF2G01) Desenvolver
noções de localização
espacial (dentro e
fora; ao lado, entre),
orientação (esquerdo e
direito) e legenda (cores e
formas).

Competência

(EF2H01) Reconhecer
diferentes tipos de
grupos de convivência
(por nome, idade, sexo e
pertencimento – família,
escola, sala de aula,
profissão, local de
nascimento).

LA

RC

(EF2C02) Descrever
características de
plantas e animais
(tamanho, forma, cor,
fase da vida, local onde
se desenvolvem etc.)
que fazem parte de seu
cotidiano e relacioná-las
ao ambiente em que eles
vivem.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: MODO DE VIVER E REPRESENTAR O VIVIDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Hábitos alimentares de
ontem e de hoje
• Os diferentes povos e sua
alimentação
• Prevenção de acidentes

(EF2C03) Exemplificar
algumas técnicas
de conservação de
alimentos, como:
resfriamento e adição
de substâncias – sal,
conservantes, ácidos.

(EF2G02) Listar
as características
dos alimentos
industrializados e
naturais (congelado ou
não, tempo de validade,
embalagem, entre
outros) e compará-los
em forma de uma tabela.

(EF2C04) Identificar
símbolos de perigo,
como: radiação,
explosão, alta-voltagem
e toxidez, valorizando
comportamentos de
segurança e prevenção
de acidentes.

Competência

(EF2H02) Comparar
os costumes dos
avós e de outros
tempos às mudanças
e permanências nos
hábitos alimentares e de
cuidados com a saúde.

IN

CL

RC

(EF2H03) Identificar
e registrar hábitos
alimentares de outras
localidades e culturas
(sociedades indígenas),
em diferentes ocasiões –
cotidianas e festivas.

(EF2C05) identificar
sinais de transformações,
como: bolores, colônias
de bactérias e gases,
que ocorrem com
a deterioração de
alimentos ou de suas
embalagens.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

260 ENSINO FUNDAMENTAL 1

Book EF1_rev02_Final.indb 260

15/02/2019 12:07

Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: VIVER NA CIDADE DE SÃO PAULO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Recursos naturais
renováveis e não
renováveis
• Mudanças e
permanências nas
atividades econômicas,
população e moradia
• A cidade ao longo do
tempo
• Preservação e memória

(EF2C06) Identificar e
classificar os recursos
naturais em renováveis e
não renováveis.

(EF2G03) Identificar
e comparar objetos
que permaneceram
ou se modificaram na
paisagem urbana da
cidade em diferentes
períodos.

Competência

(EF2H04) Conhecer
a história da cidade
usando diferentes fontes:
escritas, iconográficas
(fotos, desenhos,
pinturas), musicais, orais
e estudo do meio.

RC

CD

(EF2G04) Utilizar
tecnologias digitais
de informação para
pesquisar dados sobre
a cidade ao longo de
décadas e identificar as
mudanças em relação às
atividades econômicas,
população, ambiente e
moradias.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: O QUE PRODUZIMOS E COMO NOS COMUNICAMOS
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Propriedade dos
materiais
• Mudanças e
permanências
nos materiais e
equipamentos industriais
• Relações de trabalho em
diferentes épocas

(EF2C07) Descrever
diferentes materiais,
como metais, plásticos,
madeira, vidro, em
produtos naturais
e industrializados
presentes no cotidiano,
comparando-os quanto
à origem, propriedades e
noções sobre processo de
produção.

(EF2G05) Identificar
atividades profissionais
que envolvem a
produção e a circulação
de produtos industriais.

Competência

(EF2H05) Comparar
as relações de
trabalho do presente
com outras épocas,
analisando mudanças e
permanências.

LA

RC

CD

(EF2G06) Identificar
e ilustrar os usos de
diferentes equipamentos
na produção de objetos
industrializados,
considerando também o
uso das tecnologias.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Ocupação humana
das planícies fluviais
(várzeas) e as enchentes
• Distribuição das chuvas
ao longo do ano
• O consumo de água e o
acesso pelos diferentes
povos
• O consumo de água e as
diferentes classificações
de água

(EF2C08) Identificar
diferentes classificações
de água doce (limpa,
potável, mineral,
poluída) e associá-las
aos tipos de água que
consumimos.

(EF2G07) Identificar
os períodos chuvosos
e relacionar as áreas
de enchentes ao
relevo, a ocupação
humana das planícies
fluviais (várzeas), a
impermeabilização e
supressão da cobertura
vegetal.

Competência

(EF2H06) Descreve,r
por meio de imagens,
música, pintura e
desenhos a relação com
o acesso e consumo
de água dos diferentes
grupos e culturas.

PS

RC

LA CM

(EF2C09) Observar e
comparar infiltrações
da água no solo em
diferentes tipos de
terrenos (asfalto, mato
e solo descoberto), com
inclinações variadas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO
EIXO: O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Corpo humano
• Recursos tecnológicos
• Território e diversidade
cultural
• Processos migratórios
que constituíram a
população da Cidade de
São Paulo

(EF3C01) Localizar os
órgãos internos do corpo
humano, reconhecendo
suas funções.

(EF3G01) Investigar a
história das migrações
na cidade de São Paulo,
registrando por meio
de desenhos, tabelas
e gráficos simples e
realizar vivências na
cidade para perceber a
diversidade cultural.

(EF3C02) Identificar
e comparar sistemas
e equipamentos que
permitem visualizar
o interior do corpo,
como radiografia,
ultrassonografia e
tomografia.

(EF3G02) Valorizar
costumes e tradições de
diferentes populações
inseridas na cidade de
São Paulo, reconhecendo
a importância do
respeito às diferenças
(étnico-racial, religiosas,
culturais, físicas etc.).

Competência

(EF3H01) Identificar
e comparar aspectos
relacionados a condições
sociais e à presença
de diferentes grupos
sociais e culturais, com
especial destaque para
as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.

RC

CD

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: MODO DE VIVER E REPRESENTAR O VIVIDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• O trânsito na cidade
• A cidade: representação,
população e circulação
• Marcadores de tempo
• Os desafios ambientais
da cidade de São Paulo:
poluição atmosférica,
visual e sonora

Competência

(EF3C03) Reconhecer
medidas preventivas de
acidentes e de melhorias
do tráfego na cidade.

(EF3G03) Utilizar
tecnologias digitais
de informação para
pesquisar dados
referentes aos meios de
transportes utilizados
pela população da
cidade de São Paulo e
organizar os dados em
forma de tabela.

(EF3H02) Marcar os
diferentes momentos
da vida doméstica e da
classe no que se refere
às festas, brincadeiras,
jogos, utilizando
marcadores de tempo.

(EF3C04) Pesquisar
dados referentes à
poluição atmosférica,
sonora e visual da cidade
de São Paulo e listar
algumas doenças que
podem estar associadas
a essas poluições,
propondo possíveis
ações para minimizar o
problema exposto.

(EF3G04) Examinar a
relação entre a cidade
e as vias de circulação
de mercadorias, serviços
e pessoas e produzir
mapas simples de
deslocamento.

(EF3H03) Analisar
mudanças e
permanências,
comparando imagens
dos meios de transporte
ao longo do tempo.

IN

CD

LA

PS

(EF3G05) Recomendar o
uso do transporte público
por meio de textos
informativos, contendo
roteiros de ônibus, trens
e metrôs; o tempo do
deslocamento e como
utilizar os diferentes
meios de transporte.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: VIVER NA CIDADE DE SÃO PAULO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Consumo consciente
• Coleta seletiva de
resíduos sólidos, reúso,
reciclagem e tratamento
de resíduos sólidos
• Tipos de coleta de
resíduos sólidos
• Cooperativas de
catadores e serviços
públicos

Competência

(EF3C05) Comparar as
principais diferenças
entre resíduos orgânicos
e outros tipos de
resíduos domésticos
e compreender os
impactos ambientais que
podem provocar.

(EF3G06) Distinguir
os tipos de coleta
dos resíduos sólidos
no ambiente escolar
(procedimentos
individuais) e na cidade
(serviços públicos e
coletivos – cooperativas
de catadores): catador
de latas; papelão;
entulho de material de
construção e outros.

(EF3H04) Comparar
a produção e a
coleta de resíduos da
cidade do presente
com outras épocas,
analisando mudanças e
permanências.

(EF3C06) Utilizar
tecnologias digitais
de informação para
pesquisar diferentes
destinos dados aos
resíduos sólidos na
cidade – lixões, aterros,
incineração, reciclagem
– e compará-los em
termos de seus benefícios
e riscos.

(EF3G07) Realizar
vivências extramuros
da escola para conhecer
sistema de coleta
seletiva e cooperativas
de catadores de resíduos
sólidos.

(EF3H05) Examinar
como outros povos
(comunidades indígenas,
quilombolas, ribeirinhos,
caiçaras etc.) resolvem
seus problemas de
resíduos sólidos.

CD

PS

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: O QUE PRODUZIMOS E COMO NOS COMUNICAMOS
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Recursos tecnológicos
• Equipamentos
domésticos de
comunicação
• Os meios de
comunicação ao longo
do tempo
• Riscos e cuidados nos
meios de comunicação,
equipamentos de saúde e
comunicação

Competência

(EF3C07) Identificar os
principais equipamentos
e aparelhos
domésticos utilizados
na comunicação
e transmissão de
informações e compará-los em termos de
função, formas de
utilização, transmissão
ou recepção de sons e
imagens.

(EF3G08) Reconhecer
a importância das
tecnologias nos meios
de comunicação no
cotidiano, como rádio,
TV, jornais, revistas e
internet.

(EF3H06) Identificar
linguagens e meios de
comunicação presentes
na vida das crianças e
da família, na escola e
na cidade, estabelecendo
relações de semelhanças
e diferenças com os
identificados em outras
culturas, épocas e
localidades.

(EF3C08) Detectar riscos
e benefícios presentes
no uso de aparelhos
e equipamentos de
comunicação e para
diagnósticos relativos à
saúde.

(EF3G09) Comparar
alguns meios de
comunicação, indicando
o seu papel na conexão
entre pessoas e
lugares, discutindo a
acessibilidade, os riscos
para a vida e os cuidados
em seu uso.

(EF3H07) Identificar
as transformações
ocorridas nos meios de
comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio,
televisão, cinema,
internet e demais
tecnologias digitais
de informação e
comunicação) e discutir
seus significados para
os diferentes grupos ou
estratos sociais.

CD

IN

RC

(EF3G10) Reconhecer,
nas propagandas, sinais
que as associam ao
consumo, com destaque
ao consumo infantil.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Propriedades da Água
• Saneamento básico:
esgoto, coleta de resíduos
sólidos e abastecimento
de água
• Direitos do cidadão
• O consumo de água nos
diferentes locais
• Distribuição das chuvas
ao longo do ano

(EF3C09) Demonstrar por
meio de experiências que
a água dissolve muitos
materiais, verificando
essa propriedade em
misturas com materiais e
substâncias comuns.

(EF3G11) Investigar
o sistema de
abastecimento de água
na cidade e relacioná-lo com a quantidade e
distribuição de chuvas
que caem ao longo do
ano.

(EF3C10) Ilustrar, por
meio de um desenho, os
componentes hidráulicos
básicos (torneiras,
registros, canos, caixa
– d’água, ralos) que
permitem a circulação
de líquido em casa e
comparar o consumo
doméstico de água em
diferentes atividades.

(EF3G12) Reconhecer
a importância de se
ter saneamento básico
e defendê-lo como
compromisso social e
direito do cidadão.

Competência

(EF3H08) Identificar
mudanças e
permanências no modo
de vida das pessoas, dos
grupos e de diferentes
localidades na sua
relação com o acesso e
consumo de água.

LA

PS

CM RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO
EIXO: O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Sistemas: digestório,
excretor, respiratório,
nervoso e circulatório
• Funções: nutrição,
respiração e excreção
• Sinais vitais
• Grupos Étnico-raciais
• Diferentes grupos sociais
• Migrantes e imigrantes
na cidade de São Paulo
no século XXI
• As migrações humanas
em diferentes épocas da
história da Humanidade

(EF4C01) Reconhecer
a necessidade de
manutenção das
atividades básicas
do corpo (nutrição,
respiração, circulação
e excreção) e do bom
funcionamento do
sistema nervoso para a
boa saúde individual.

(EF4G01) Identificar, a
partir de suas histórias
familiares, vestimentas,
fotos, imagens, receitas
culinárias, objetos,
brinquedos de culturas
africanas, afrobrasileiras, indígenas,
migrantes e imigrantes.

Competência

(EF4H01) Identificar
as diferentes correntes
migratórias que chegam
à cidade de São Paulo
no século XXI e pesquisar
suas histórias por meio
de entrevistas, trabalho
de campo e auxílio das
tecnologias digitais de
informação.

RC

CD

IN CM

(EF4H02) Identificar e
ilustrar, por meio de
um gráfico ou tabela,
as migrações humanas
em diferentes épocas da
história da Humanidade.

(EF4C02) Identificar
alguns sinais vitais no
próprio corpo (como
batimento cardíaco,
ventilação pulmonar,
temperatura corporal,
resposta a estímulos)
e sintomas comuns
de doenças, como
febre, valorizando o
autoconhecimento
do corpo para o
autocuidado.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: MODO DE VIVER E REPRESENTAR O VIVIDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Doenças contagiosas e
epidemias no Brasil
• Importância da
vacinação
• Formas de combate
das epidemias pelos
diferentes atores ao
longo do tempo
• Localização espacial
• Serviços públicos da
cidade de São Paulo
• Canais de participação
social

Competência

(EF4C03) Identificar
algumas doenças
contagiosas recorrentes
e epidemias que
aconteceram no Brasil
e em São Paulo, em
passado recente,
reconhecendo formas de
prevenção.

(EF4G02) localizar os
serviços públicos da
cidade de São Paulo,
utilizando plantas e
mapas da cidade e
tecnologias digitais de
informação.

(EF4H03) Reconhecer a
presença e a ausência
de serviços públicos
e sua relação com a
ocupação de localidades
por diferentes grupos e
classes sociais.

(EF4C04) Listar as
principais vacinas
e reconhecer sua
importância como
forma de prevenção e
erradicação de doenças.

(EF4G03) Comparar
os diferentes serviços
públicos no cotidiano
(coleta de lixo, correio,
postos de saúde, lazer) e
julgar sua importância
para população.

(EF4H04) Conhecer e
valorizar os canais que
garantem a participação
social na gestão da
cidade de São Paulo.

CD

PS

CL

(EF4H05) Identificar
e registrar algumas
epidemias envolvendo
a história do povo
brasileiro, discernindo
modos como foram
combatidas por
autoridades (médicos,
prefeitos etc.) em
diferentes momentos da
História do país.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: VIVER NA CIDADE DE SÃO PAULO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Consumo responsável
• Coleta seletiva, reúso,
reciclagem e despejo dos
resíduos sólidos
• Cooperativas de
catadores
• Atores sociais envolvidos
no trabalho de coleta de
resíduos sólidos, coleta
seletiva e reciclagem

(EF4C05) Identificar
procedimentos que
favoreçam a coleta
seletiva, reconhecendo
símbolos de reciclagem
e de segurança
em embalagens e
rótulos de produtos
industrializados.

(EF4G04) Entrevistar
pessoas que trabalham
com a reciclagem
de resíduos sólidos
(cooperativas de
catadores, serviços
públicos, entre outros)
a fim de avaliar sua
importância para o
ambiente.

(EF4C06) Construir
propostas coletivas
para um consumo
mais consciente, para
o descarte adequado
e a reutilização ou
reciclagem de materiais
consumidos na escola e/
ou na vida cotidiana.

(EF4G05) Compreender a
relação entre produção
de objetos, consumo e
desperdício.

Competência

(EF4H06) Listar os
diferentes atores sociais
(faxineiros, lixeiros,
catadores, entre outros)
envolvidos no trabalho
de coleta dos resíduos
sólidos, coleta seletiva
e reciclagem existente
na comunidade em
que vive, valorizando a
importância do trabalho
que realizam.

CD

CL

PS

RC

(EF4G06) Elaborar
mapas de destino
dos resíduos sólidos,
utilizando os elementos
constitutivos dos mapas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: O QUE PRODUZIMOS E COMO NOS COMUNICAMOS
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Deslocamentos de
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço: nomadismo,
agricultura e pastoreio
• Trabalho e inovação
tecnológica
• Usos da terra
• Setor primário da
economia e sua divisão
espacial

(EF4C07) Realizar
vivências extra muros da
escola para comparar
diferentes amostras
de solo com base em
características como
cor, textura, cheiro,
tamanho das partículas,
permeabilidade etc.

(EF4G07) Elaborar uma
tabela comparando as
principais características
da agricultura, pecuária
e do extrativismo.

(EF4C08) Comparar
os diferentes usos da
terra no estado de São
Paulo reconhecendo
a importância do solo
para as atividades
agropecuárias.

(EF4G08) Identificar as
mudanças causadas
pelo desenvolvimento
tecnológico
nas atividades
agropecuárias.

Competência

(EF4H07) Investigar
relação dos grandes
marcos da história
da humanidade
(nomadismo,
desenvolvimento
da agricultura e do
pastoreio) com a
apropriação da natureza.

CD

RC

LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Pontos cardeais
• Observação das
mudanças do céu
• Movimento de rotação
da Terra e suas
consequências
• Representações culturais
e históricas do planeta
• Os fenômenos naturais
nas diferentes culturas

Competência

(EF4C09) Identificar
os pontos cardeais,
com base no registro
de diferentes posições
relativas do Sol e da
sombra de uma vara
(gnômon).

(EF4G09) Identificar a
sequência dia e noite
em vários locais do
Brasil e do mundo com
auxílio de tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
manipulando globo
terrestre.

(EF4H08) Identificar e
apreciar as diferentes
representações culturais
e históricas para o
planeta – representações
de mundo.

(EF4C10) Identificar
formas e tamanhos das
sombras formadas pela
luz do Sol, observando,
comparando e
associando – as posições
do Sol em diferentes
horários do dia.

(EF4G10) Utilizar
os pontos cardeais
na localização dos
elementos físicos e
humanos nas paisagens
rurais e urbanas.

(EF4H09) Comparar
as diferenças e as
semelhanças na
observação dos
fenômenos naturais
nas diferentes culturas
indígenas; afrobrasileiros; africanos por
meio dos mitos, lendas e
brincadeiras infantis.

CD

RC

LA

(EF4G11) Comparar
relações campo-cidade.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO
EIXO: O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Sistemas reprodutores
feminino e masculino
• Reprodução e
maternidade nos animais
e seres humanos
• Contribuições culturais
na formação da
população brasileira
• Migração no Brasil
• Os diferentes grupos
étnico-raciais formadores
da população brasileira

Competência

(EF5C01) Identificar as
transformações dos
sistemas reprodutores
feminino e masculino na
puberdade.

(EF5G01) Examinar e
valorizar as contribuições
dos grupos sociais
que formaram o povo
brasileiro (portugueses,
indígenas, africanos
e, posteriormente, os
imigrantes).

(EF5H01) Identificar as
características (físicas,
culturais e religiosas) dos
povos que habitavam o
Brasil antes da chegada
da população de outras
nações e compará-las.

(EF5C02) Valorizar
a maternidade
responsável,
comparando diferentes
partos e cuidados
aos filhotes entre
animais mamíferos e,
especialmente, no ser
humano.

(EF5G02) Descrever
e analisar dinâmicas
populacionais no
território Brasileiro
no século XXI,
estabelecendo relações
entre migrações
e condições de
infraestrutura.

(EF5H02) Identificar por
meio de marcadores de
tempo os períodos que o
Brasil recebeu os vários
povos que constituíram
sua matriz populacional.

RC

IN

PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: MODO DE VIVER E REPRESENTAR O VIVIDO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Nutrição do organismo
• A noção de fonte para a
transmissão de saberes,
culturas e histórias.
• O território brasileiro:
representações espaciais
(mapa, imagens,
maquete)
• Limites e fronteiras
• A marcação do tempo
nas diferentes culturas

Competência

(EF5C03) Discutir a
ocorrência de distúrbios
nutricionais (como
obesidade, subnutrição
etc.) entre crianças e
jovens a partir da análise
de seus hábitos (tipos e
quantidade de alimento
ingerido, prática de
atividade física etc.).

(EF5G03) Reconhecer e
comparar as diferentes
formas de representação
do território brasileiro
(imagens, mapas,
documentos e
maquetes).

(EF5H03) Estabelecer
comparações com mapas
e imagens do território
brasileiro no presente
com outras épocas,
analisando mudanças e
permanências.

(EF5C04) Elaborar 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.

(EF5G04) Utilizar
tecnologias digitais de
informação e mapas do
Brasil para localizar os
limites e fronteiras do
território brasileiro.

(EF5H04) Identificar e
comparar as formas de
marcação da passagem
do tempo em distintas
sociedades: indígenas,
africanas entre outras.

CD CM

IN

CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: VIVER NA CIDADE DE SÃO PAULO
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• A presença dos rios na
história da Cidade de
São Paulo: Tamanduateí,
Anhangabaú, Tietê
e Pinheiros – e seus
afluentes
• A importância dos rios
para as sociedades
humanas
• Os problemas
socioambientais,
a preservação da
qualidade da água e da
qualidade de vida das
populações
• Coleta e tratamento de
informações de fontes
diversas
• Representação espacial

Competência

(EF5C05) Ilustrar, por
meio de imagens, o
caminho do esgoto até
os rios e mares.

(EF5G05) Elaborar um
mapa do percurso de
um rio que se tornou
invisível no processo de
construção e ocupação
da cidade de São Paulo.

(EF5H05) Examinar
a relação dos grupos
humanos com os rios
ao longo do tempo
(transporte, lazer,
abastecimento, recurso
econômico, entre outros).

(EF5C06) Utilizar
tecnologias digitais de
informação para coletar
e interpretar dados sobre
saneamento básico na
cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo e
no Brasil, por meio da
análise e comparação de
indicadores de saúde e
de resultados de políticas
públicas na área de
saneamento.

(EF5G06) Reconhecer
a necessidade do
tratamento de esgotos
para a vida nos rios da
cidade de São Paulo
propondo possíveis
ações para minimizar o
problema exposto.

(EF5H06) Exemplificar
por meio de imagens,
fotos, desenhos,
música, entre outros, os
problemas que afetam a
qualidade ambiental das
águas e dos rios em São
Paulo e que impactam
os modos de vida de
determinados grupos
sociais.

CD

PS

CM LA

(EF5G07) Participar de
vivências e expedição em
busca dos rios da cidade.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Natureza e Sociedade
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: O QUE PRODUZIMOS E COMO NOS COMUNICAMOS
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

HISTÓRIA

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Cidadania, diversidade
cultural e respeito
às diferenças sociais,
culturais e históricas
• A natureza como fonte de
recursos
• Impacto das atividades
humanas, recursos
naturais e a conservação
ambiental

Competência

(EF5C07) Utilizar as
tecnologias digitais
de informação para
pesquisar os diferentes
tipos de energia e
organizar os dados em
uma tabela.

(EF5G08) Listar os
diferentes tipos de
energia utilizados na
produção industrial,
agrícola e extrativa e no
cotidiano das populações
e comparar o consumo
entre eles.

(EF5H07) Investigar os
impactos ambientais
causados pela produção
de energia elétrica nas
populações ribeirinhas
e povos indígenas,
reconhecendo as lutas
dessas populações
contra os impactos
ambientais.

(EF5C08) Reconhecer
os danos causados
ao ambiente pela
produção e consumo de
combustíveis fósseis.

(EF5G09) Pesquisar
o consumo de água
utilizado na agricultura
e reconhecer os cuidados
necessários para sua
redução.

(EF5H08) Associar a
noção de cidadania
com os princípios de
respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos
humanos.

LA

PS

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADE DE VIDA
CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Constelações e mapas
celestes
• Tempo e clima
• Fatores climáticos:
umidade do ar, ventos,
pluviosidade e nuvens
• Movimentos da lua e
suas fases
• Previsão do tempo
meteorológico
• As tecnologias de
observação dos objetos
distantes
• Representações culturais
e históricas do planeta

CM comunicativa

HISTÓRIA
Competência

(EF5C09) Observar e
identificar regularidades
e modificações naturais
no clima (umidade do
ar, temperatura, ventos,
chuvas, luz solar)
durante um dia, ao
longo de alguns dias ou
semanas e no decorrer
do ano.

(EF5G10) Observar
as mudanças no
formato visível da
Lua, nomeando suas
principais fases e os
seus tempos de duração
registrando símbolos
e confrontando com
calendários.

(EF5H09) Comparar
as diferenças e
as semelhanças
na construção de
calendários nas
diferentes culturas
indígenas; afrobrasileiros e africanos.

(EF5C10) Projetar e
construir dispositivos
para observação a
distância (luneta,
periscópio etc.), e
descrever o uso
desses aparelhos que
possibilitam ampliar o
sentido da visão para
observação de objetos
muito distantes.

(EF5G11) Observar as
cores, as formas das
nuvens no céu durante
o dia e a presença de
umidade (chuva, garoa).

(EF5H10) Utilizar
aplicativos digitais para
identificar algumas
constelações no céu
e comparar com as
representações nas
diferentes culturas
indígenas, afrobrasileiras e africanas.

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

LA

RC

CD

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

CAMINHOS PARA O TRABALHO COM A
NATUREZA E SOCIEDADE
Um currículo que reconhece a experiência das crian-

•

Observar: é importante perceber, valorizar e orga-

ças defende a necessidade de se conduzir o traba-

nizar situações em que os estudantes desenvol-

lho pedagógico de Ensino Fundamental por meio da

vam sua capacidade de observar tanto as caracte-

organização de práticas abertas às iniciativas, dese-

rísticas e propriedades de elementos e fenômenos

jos e formas próprias de agir delas. A mediação do

da Natureza quanto de formas de expressão e

professor contribui para a constituição de ambientes

diversidade de pessoas e grupos sociais e de suas

e contextos de aprendizagem mais significativos.

manifestações culturais. A observação é um ponto

Ao realizar projetos, sequências de atividades,

de partida e de chegada. No Ensino Fundamental 1,

sequências didáticas, ou ao coordenar atividades

as competências de registro se ampliam e os estu-

permanentes na área de Natureza e Sociedade com

dantes, muito observadores que são, podem orga-

as crianças (como as rodas de conversa, os momen-

nizar suas observações em cadernos de campo,

tos de leitura ou o desenho diário) o professor deve

registros fotográficos, expressões artísticas entre

ter como objetivos que os estudantes desenvolvam

outras.

sua capacidade de:

•

Questionar: Os “por quê?” devem ser escutados e
valorizados, já que sempre será possível depreender concepções e práticas das questões, afirmações ou histórias trazidas do cotidiano dos
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O currículo de natureza e sociedade
organizado por eixos, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento, orienta o planejamento de aulas, a elaboração de
sequências didáticas e projetos.

•

As experimentações: colocar em prática as hipóteses levantadas. É importante lembrar que os
estudantes contemporâneos já trazem à escola
um grande repertório cultural, sendo capazes de
acessar informações e construir conceitos por
meio da mídia e dos suportes eletrônicos.
O currículo de natureza e sociedade organiza-

do por eixos, objetos de conhecimento e objetivos de

•

•

estudantes para a sala de aula. O professor deve

aprendizagem e desenvolvimento, orienta o planeja-

valorizar e oferecer oportunidades cada vez mais

mento de aulas, a elaboração de sequências didáticas

complexas e desafiadoras para que os estudantes

e projetos. No entanto, se considerarmos os estudan-

perguntem e manifestem sua curiosidade sobre

tes como sujeitos do processo de ensino e aprendiza-

assuntos da vida natural e social, lembrando que

gem, será necessário desenvolver, na prática diária de

eles não são indiferentes a tudo que se passa no

sala de aula, ações que considerem os conhecimentos

entorno, participam e modificam a cultura na qual

prévios e as hipóteses deles, problematizando conteú-

estão inseridas.

dos, tal posicionamento exige, também do professor,

Buscar e trocar informações: A escola deve estar

uma postura investigativa.

equipada para enriquecer e ampliar as pesqui-

Em relação aos conhecimentos prévios e hipó-

sas das crianças, oferecendo as melhores condi-

teses dos estudantes, é necessário estimular o pen-

ções em termos de organização de tempo, espaço,

samento e colocá-los em situações, em que possam

materiais e interações para fomentar a curiosida-

expor suas ideias, observações e considerações para

de, despertar novos interesses, favorecer desco-

que a partir de argumentos, confrontação de ideias e

bertas e incentivar processos investigativos. Um

comparação de textos haja uma aprendizagem sig-

parque onde seja possível observar a vida animal

nificativa. Trata-se, portanto, de uma metodologia de

e plantar espécimes vegetais, uma rica biblioteca,

ensino que propõe situações para que identifiquem o

um acervo interessante e bem cuidado de mate-

problema e levantem suas hipóteses, estimulando a

rial audiovisual ou eletrônico podem ser aliados

curiosidade e proporcionando um processo criativo,

importantes para as descobertas e interesses

formulando claramente o problema e suas soluções.

das crianças; um experimento que atenda a uma

A construção de noções conceituais, atitudes

necessidade de descoberta do funcionamento da

e procedimentos considera os conhecimentos pré-

natureza, entre outros.

vios dos estudantes, reorganizados na direção do

Registrar: os estudantes podem conhecer dife-

saber científico, possibilitando conflitos cognitivos,

rentes formas de registro e seu significado em

na medida em que lhes permite questionar as ideias

diferentes momentos históricos: fósseis, cartas,

alheias e, a partir do debate, incentivar a pesquisa

mapas, desenhos, retratos, histórias, relatórios,

para ampliar as informações. Em natureza e socieda-

objetos antigos e recentes, além de refletir sobre

de o professor pode valer-se de diferentes linguagens,

sua utilidade. Podem, eles próprios, aprender a

como: imagens, documentos históricos, mapas, textos

registrar diferentes fatos por meio de desenhos,

literários, jornalísticos e científicos.

escrita, fotografias, gráficos, filmagens e relatos,

Quanto à problematização dos conteúdos é funda-

utilizando-os em sua função social e real, como

mental atuar com procedimentos que confiram ênfase

acompanhar o crescimento de uma planta, regis-

à investigação de problemas, por isso, a situação apre-

trar caminhos, desenhar vestimentas para uma

sentada aos estudantes deve ser clara e objetiva para

ocasião específica, produzir uma maquete etc.

que possam refletir sobre ela. A problematização dos
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conteúdos não deve levar em conta apenas uma res-

A partir do momento que os estudantes desen-

posta correta, mas sim, ações que encaminhem sua

volvem essa postura investigativa, começam a

resolução – como questionar, interpretar, pesquisar,

estabelecer relações e associações que consolidam

obter e selecionar informações, esquematizar solu-

conhecimentos importantes de Ciências Naturais,

ções, saber lidar com as diferentes opiniões. A pro-

Geografia e História, uma vez que são capazes de

blematização incentiva o levantamento de hipóteses,

analisar vários fatores e resolver situações-problema.

apresentando razões ou dúvidas.

Essa é à base de uma postura investigativa, desejá-

As respostas não são sempre exatas, principal-

vel a todo estudante desde a Educação Infantil, para

mente para problemas mais complexos. O professor

que, progressivamente, seja capaz de mobilizar mais

pode selecionar a atividade a partir do conhecimento

recursos para ampliar e atualizar seu conhecimento

do estudante, buscando desenvolver a atividade con-

sobre Natureza e Sociedade.

juntamente, de modo a promover uma parceria mais
experiente, contribuindo com o processo autônomo
dos estudantes, incitando uma postura investigativa
frente aos problemas propostos.
Por fim, a área de Natureza e Sociedade tem
como premissa uma atitude investigativa, que permita a aprendizagem contínua e permanente tanto
do professor quanto do estudante, uma vez que no
ensino das disciplinas Ciências Naturais, Geografia
e História, é importante que os professores desenvolvam atividades orientadoras e modelizadoras de
pesquisa, tais como: organizar roteiros de observação, elaborar pautas de pesquisa, fazer trabalhos de
campo, selecionar livros e materiais didáticos para
estudo, bem como, é de suma importância que o professor oriente trabalhos em grupos e pesquisas digitais, usando recursos tecnológicos de informação.
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A função pedagógica
da avaliação
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Todas as ações educativas proporcionadas pela escola

adolescente. Quando elege parâmetros claros acerca

estão direcionadas ao desenvolvimento integral dos

do que observar, registra suas apreciações sobre cada

estudantes e sua formação para toda a vida. A passa-

estudante e se debruça sobre os resultados obtidos,

gem de cada criança pela Educação Infantil e, poste-

procurando interpretá-los e tomar decisões. Dessa

riormente, pelo Ensino Fundamental, está voltada à

forma, está exercitando uma prática fundamental a

garantia de diversas aprendizagens que têm o profes-

todo processo de ensino: a avaliação.

sor como o principal mediador. Toda escola parte da

Avaliar, para Luckesi (2011, p.149), envolve “investi-

organização curricular para eleger objetivos de apren-

gar para conhecer e conhecer para agir”. Dessa forma,

dizagem e desenvolvimento adequados a cada ano da

estamos avaliando quando estabelecemos um juízo de

Educação infantil ou do Ensino Fundamental. Dessa

valor sobre algo que é observado ou diagnosticado por

forma, os docentes têm referências do que é preci-

diferentes instrumentos para, a partir dos dados obti-

so ensinar a cada criança ou estudante, ao longo de

dos, tomar decisões. No âmbito escolar, o que está em

sua trajetória escolar. Contudo, o percurso de apren-

foco é a aprendizagem dos estudantes. Por isso, ava-

dizagem é individual e se faz na articulação entre os

liar é uma ação articulada ao processo de ensino e não

conhecimentos prévios e os conhecimentos que são

se realiza de forma apartada do trabalho pedagógico,

trabalhados em diferentes situações de aprendizagem

planejado pelos docentes. Ao identificar as aprendiza-

propostas pelos professores. Cabe, portanto, a esses

gens dos estudantes e as suas necessidades por meio

profissionais, planejar o trabalho pedagógico a par-

da avaliação, o professor tem parâmetros para plane-

tir do currículo escolar, considerando o processo de

jar a ação educativa e ajustar suas propostas de inter-

aprendizagem de cada estudante, que ocorre em rit-

venção à realidade da turma. Dessa forma, o papel do

mos bem particulares.

professor é “observar o aluno para mediar, ou seja, para

O professor está o tempo todo observando seus

refletir sobre as melhores estratégias pedagógicas

estudantes e pode, a partir dessa observação, ter indí-

possíveis no sentido de promover sua aprendizagem”

cios sobre o desenvolvimento de cada criança ou

(HOFFMANN, 2010, p. 148).
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A avaliação é formativa quando
informa cada estudante sobre
seu percurso de aprendizagem,
permitindo que tome consciência
do seu próprio desenvolvimento
e, assim possa dedicar-se aos
aspectos que ainda se mostrem
como fragilidades.

estudante, que é o cerne da avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa.
Para Hadji (2001), a avaliação assume caráter formativo apenas quando contribui para a regulação das
atividades de ensino, isto é, quando traz informações
sobre o desenvolvimento de cada estudante, permitindo ao professor regular sua ação e reorganizar o
trabalho pedagógico a partir das necessidades reais
de sua turma e das especificidades de cada estudante. Portanto, avaliar é uma ação que vai além da coleta
de dados, pois requer a interpretação das informações
obtidas por diferentes instrumentos e a tomada de

As avaliações realizadas no início do ano ou na

decisão com vistas à adaptação das propostas de ensi-

abertura de uma nova sequência didática têm um

no. Além disso, a avaliação é formativa quando informa

papel diagnóstico. Seu propósito não é atribuir notas,

a cada estudante sobre seu percurso de aprendizagem,

mas conhecer o que os estudantes já sabem sobre

permitindo que tome consciência do seu próprio desen-

determinado objeto de conhecimento. Dessa forma,

volvimento e, assim, possa dedicar-se aos aspectos que

respeita-se o percurso de aprendizagem de cada estu-

ainda se mostrem como fragilidades. Dessa forma, a

dante, que, em uma perspectiva construtivista, faz-

avaliação formativa é aquela que acontece processual-

se a partir da articulação entre os novos saberes e os

mente e está a serviço da aprendizagem.

esquemas mentais anteriormente construídos, pro-

Ao final do ano ou ao término de uma determinada

movendo comparações, revisões e modificações, que

sequência didática, a avaliação também pode ser exerci-

são a base da construção de novos conhecimentos.

da com a finalidade de verificar aprendizagens construí-

Para realizar esse diagnóstico, o professor coloca

das pelos estudantes, comparando o desempenho alcan-

em ação estratégias diversificadas de avaliação ini-

çado com aquele que se pretendeu desenvolver. Essa

cial, que podem ser realizadas mediante a observação

avaliação assume o caráter cumulativo (ou somativo), ao

sistemática dos estudantes e a proposição de ques-

procurar aferir a aprendizagem acumulada pelos estu-

tionamentos, exercícios, debates, produções escritas

dantes ao término de um ciclo de aprendizagens. Essa

e, até mesmo, sondagens ou testes – a depender do

avaliação também permite ao professor tomar decisões

que é preciso saber e do nível de desenvolvimen-

acerca do seu processo de ensino, pois tem evidências

to do estudante – que lhe permitam diagnosticar os

das aprendizagens que foram consolidadas, bem como

conhecimentos prévios e saber mais sobre as espe-

daqueles objetos de aprendizagem que precisam ser

cificidades de cada turma. Essa avaliação – que tam-

retomados com a turma, a partir de diferentes estraté-

bém pode ser denominada como diagnóstica – é,

gias de ensino. É importante considerar que

portanto, uma importante ferramenta para o planejamento docente, sendo essencial ao ajuste entre o que

“avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar

se almeja ensinar e o nível de desenvolvimento em

a intervenção do professor, já que o ensino deve ser

que uma turma realmente está.

planejado e replanejado em função das aprendiza-

Se, ao longo de um ano letivo, estão previstas

gens conquistadas ou não” (WEISZ, 2009, p. 95).

múltiplas aprendizagens relacionadas a diferentes
componentes curriculares, como saber se as crian-

O quadro a seguir sintetiza os três tipos de ava-

ças ou adolescentes têm aprendido o que é desejável?

liação – diagnóstica, formativa e cumulativa – e suas

A resposta a essa questão passa pelo acompanhamen-

principais características:

to individual do percurso de desenvolvimento cada
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

AVALIAÇÃO FORMATIVA

AVALIAÇÃO CUMULATIVA
(ou somativa)

OBJETIVO

• Identificar o conhecimentos prévios
dos estudantes e subsidiar o
planejamento docente.

• Promover o acompanhamento • Verificar o que os estudantes
das aprendizagens dos
aprenderam.
estudantes;
• Analisar a necessidade
• Oferecer subsídios para a
de retomada ou não do
trabalho pedagógico voltado
regulação do trabalho docente
(análise e replanejamento);
a determinado objeto de
• Trazer indicativos acerca
aprendizagem, orientando
da aprendizagem de cada
futuros encaminhamentos do
estudante, favorecendo os
docente.
processos de autoavaliação e
autorregulação.

QUANDO
REALIZAR?

• No início do trabalho voltado a um
novo objeto de conhecimento.
(ANTES)

• Ao longo de todo trabalho
pedagógico voltado a um
determinado objeto de
conhecimento. (DURANTE)

• Ao término do trabalho
pedagógico relacionado a
um determinado objeto de
conhecimento. (DEPOIS)

A OBSERVAÇÃO E O REGISTRO
A aprendizagem ocorre a todo instante e evidencia-

guiar seu olhar sobre cada estudante, contendo ques-

se na ação dos estudantes. Dessa forma, a observação

tões orientadoras a responder, tais como: com quem

atenta do professor traz indicações sobre as relações

ela brinca? Quais os brinquedos pelos quais demons-

de cada aprendiz com o conteúdo trabalhado, bem

tra preferência? Como se relaciona com os outros

como permite conhecer como ocorrem suas intera-

colegas? Entre outras possibilidades.

ções com outros colegas de turma e com os materiais
e espaços educativos que lhe são ofertados.

O professor que, no exemplo acima, observava sua turma brincando, pode concluir que precisa

Observar é uma ação que exige a definição prévia

fazer intervenções específicas com uma determi-

do que se pretende observar. Para tanto, é essencial que

nada criança, ajudando-a a desenvolver estratégias

o professor construa um roteiro (ou ficha) de observa-

para interagir com seus colegas e, assim, aprender a

ção que traga parâmetros do que será analisado, trazen-

brincar em parceria. Pode perceber, ainda, que precisa

do foco a essa ação. Essa ficha pode conter, por exem-

promover modificações na seleção dos materiais e na

plo, as perguntas que o professor precisa responder ao

organização dos espaços para promover outras expe-

observar as crianças ou adolescentes. Dessa forma, o

riências às crianças, entre outras tomadas de decisão.

olhar docente tem um direcionamento claro, trazendo

O uso de uma ficha enquanto roteiro de observa-

maior objetividade a esse exercício investigativo.

ção permite ao professor manter um foco específico e

Em um contexto de brincadeiras, por exemplo, a

objetivo ao longo de sua investigação. Considerando

criança pode estar envolvida em situações de aprendi-

que há campos para respostas e anotações acerca

zagem planejadas pelo professor e que preveem o uso

dos aspectos observados sobre cada estudante, os

autônomo de diversos brinquedos dispostos na sala

dados obtidos favorecem análises e reflexões poste-

de aula ou em outros espaços educativos. Enquanto

riores, trazendo pistas relevantes sobre o processo

as crianças brincam, o professor, atento às manifesta-

de aprendizagem individual. Além de fundamentar a

ções de cada uma, tem um roteiro de observação para

ação docente na proposição de futuras intervenções,
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esses dados também podem subsidiar a elaboração

Em todos os casos, o que está em jogo é realizar

dos relatórios descritivos, que constituem a princi-

observações objetivas sobre o desempenho dos aprendi-

pal estratégia de registro e acompanhamento das

zes para, a partir dos dados obtidos, aprimorar as situa-

crianças na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino

ções de aprendizagem e promover o desenvolvimento.

Fundamental.
As informações coletadas pelos professores por
meio da observação direta dos estudantes podem
ser complementadas com os próprios registros das
crianças, sejam desenhos, produções diversas, ou

OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

gravações em áudio e vídeo. A partir desses diferen-

PARA A AVALIAÇÃO

tes registros, esse profissional pode apoiar o aprendiz
a reconhecer seu próprio percurso de aprendizagem,

A estruturação de uma proposta de ensino requer

comunicar as famílias sobre o desenvolvimento de

contextos de diagnóstico e acompanhamento das

cada criança ou adolescente e, principalmente, obter

aprendizagens. Embora a prova seja um instrumento

informações essenciais sobre o percurso de aprendi-

muito utilizado no Ensino Fundamental, é importan-

zagem para planejar futuras intervenções.

te considerar a possibilidade de obter informações

A observação e o registro não são prerrogativas

sobre o desempenho dos estudantes a partir de dife-

da Educação Infantil. Professores dos anos iniciais e

rentes atividades avaliativas, que podem ser propos-

finais do Ensino Fundamental também podem pro-

tas individualmente, em duplas ou grupos, conforme a

mover atividades descentralizadas, em que os estu-

intencionalidade do professor. Os trabalhos escritos e

dantes, estando em duplas, grupos, ou até mesmo em

a apresentação de seminários são exemplos de outras

situações individuais, possam ser observados a partir

estratégias que podem ser utilizadas pelos professo-

de determinados parâmetros, previamente definidos.

res, para além das provas ou testes, para compreender

Se um determinado estudante faz uma leitura em

o percurso de aprendizagem e, assim, avaliar.

voz alta, o professor pode fazer anotações sobre o seu

Qualquer que seja o instrumento escolhido, é fun-

desempenho que tragam referências para oferecer-lhe

damental sua articulação com os objetivos de apren-

uma devolutiva, indicando seus avanços e os aspectos

dizagem e os conteúdos efetivamente trabalhados. Os

de sua aprendizagem, nos quais ainda precisa investir.

critérios avaliativos, bem como as orientações sobre

O professor, nesse caso, também tem indicadores do

como realizar as tarefas propostas, devem ser claros e

que ainda precisa fazer para que esse estudante avan-

precisam ser explicitados previamente, favorecendo o

ce no que diz respeito a essa prática de leitura.

desempenho dos estudantes a partir da compreensão

Um estudante mais experiente, que apresenta

do que lhes é solicitado. Assim, “a percepção correta,

um seminário ou realiza um experimento científico,

pelo aluno, do alvo visado é uma das condições de seu

também pode ser observado durante sua atividade e

êxito.” (HADJI, 2001, p. 18).

assim oferecer pistas sobre o que já sabe e o que pre-

O professor também pode promover contextos

cisa, ainda, aprender acerca do objeto de aprendiza-

de autoavaliação, em que os estudantes conhecem e

gem em questão. Essas observações também podem

refletem sobre seus próprios percursos de aprendi-

ser utilizadas como parâmetros de uma devolutiva

zagem. A partir de indicadores previamente defini-

para cada estudante, permitindo que ele reconheça e

dos, que podem estar relacionados à participação nas

modifique seu próprio percurso de aprendizagem. Os

aulas, à realização das tarefas, ao alcance de alguns

estudantes podem, inclusive, conhecer previamente

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ou

os pontos de observação do professor e, também, exer-

ao domínio de determinados conteúdos, o estudante

cerem, a partir dos mesmos parâmetros, autoanálises

pode analisar seu próprio desempenho, conhecen-

do seu próprio processo de aprendizagem.

do seus pontos fortes, bem como suas necessidades,
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favorecendo, assim, a aprendizagem da autorregula-

rubricas coloca luz sobre os aspectos qualitativos e

ção. Esse tipo de avaliação pode ser realizada, entre

não meramente classificatórios da avaliação, visto

outros instrumentos, por meio de rubricas.

que seu maior objetivo é descrever um desempenho e

A rubrica consiste em uma tabela (ou roteiro) que

não apenas quantificá-lo com uma determinada nota.

apresenta os critérios de avaliação a partir de uma

Além disso, contribui para o planejamento docente e,

descrição objetiva do nível de desempenho esperado

ao trazer pistas sobre o real desempenho do estudan-

para cada estudante. A partir do parâmetro tido como

te, favorece a proposição de devolutivas.

ideal, o instrumento apresenta um leque de níveis de

Independentemente do instrumento empregado,

desempenho e, assim, permite classificar e analisar

a avaliação da aprendizagem está voltada à obtenção

o contexto de cada estudante, identificando em que

de parâmetros sobre o percurso de cada estudante e

medida ele se aproximou ou se distanciou do que era

deve fomentar a (re)organização do trabalho docente

esperado no seu processo de aprendizagem.

com vistas a dar condições para que todos os estu-

A pré-definição do desempenho esperado traz

dantes avancem e alcancem os objetivos de aprendi-

objetividade à avaliação e permite ao estudante com-

zagem e desenvolvimento propostos para cada etapa

preender, previamente, o que é desejável que ele atinja

de escolarização, tendo respeitados seus ritmos pró-

em cada contexto de aprendizagem. A avaliação por

prios de aprendizagem.
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ANEXO 1
Metodologias Ativas

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP)

Nesta configuração, o processo de aprendizagem e
de construção do conhecimento se dá a partir de uma

A Aprendizagem Baseada em Projetos
potencializa o trabalho interdisciplinar

pergunta complexa, um desafio proposto ou problema

A teoria define projeto como uma modalidade orga-

hipóteses, discuti-las, buscar recursos e, consequente-

nizativa que tem por objetivos a realização de ativi-

mente, encontrar soluções para seus desafios, de forma

dades associadas dentro de um período de tempo e

colaborativa. Assim, a pesquisa é ponto fulcral na ABP.

que resultam em um produto final (LERNER, 2002). É

Não a simples pesquisa que direciona e encontra res-

uma modalidade privilegiada para o trabalho inter-

postas. Mas uma pesquisa que se pretende norteado-

disciplinar e colaborativo. A proposição de uma

ra de discussões, criteriosa na medida em que analisa

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) pressupõe

conteúdos encontrados na internet em relação a sua

a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie

veracidade e relevância. Conforme discutido no capí-

essa modalidade organizativa. Ademais, Bender (2015,

tulo sobre metodologias ativas, a transposição de infor-

p. 9) define ABP como “um modelo de ensino que con-

mação em conhecimento é tarefa desafiadora e é justa-

siste em permitir que os alunos confrontem as ques-

mente essa a função de mediação do professor.

detectado. Os estudantes são instigados a elaborar

tões e os problemas do mundo real que consideram

É fundamental, ainda, a percepção docente de que

significativos, determinando como abordá-los e, então,

ao se utilizar esta metodologia ativa, a proposição de

agindo de forma cooperativa em busca de soluções”.

temática para o projeto deve partir do contexto real dos

Podemos apreender destas definições que tra-

estudantes; ou seja, não é razoável que sejam definidas

balhar por meio da ABP está para além da adoção de

temáticas que em nada dialogam com as necessida-

projetos como metodologia de ensino. Compreende

des e/ou curiosidades dos alunos, tampouco são con-

a transposição de situações reais para a sala de aula

teúdos escolares definidos pelas diretrizes curricula-

com o objetivo de ensinar conceitos e o conhecimento

res. Tal equilíbrio entre o que os estudantes desejam

científico inerente aos conteúdos escolares.

aprender e os objetivos de aprendizagem do currículo
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é fundamental. É possível, por exemplo, já na Educação
Infantil, introduzir conhecimentos sobre fauna a partir
do interesse das crianças sobre animais domésticos.
Com os maiores, é possível iniciar um projeto que aborde as temáticas consumo responsável e redes sociais,
que, similarmente, contemplam o eixo Probabilidade e
Estatística do currículo de Matemática.
Por seu caráter interdisciplinar, a ABP favorece o trabalho integrado dos professores da escola.
Diferentes saberes são necessários para que os estudantes cheguem aos resultados e/ou produtos finais.
Assim, um único projeto pode incorporar diferentes
componentes curriculares e aproximar a escola da
realidade dos estudantes.
Por fim, ao planejar o trabalho com ABP é necessário prever a concretização do produto final, conforme
previsto para a modalidade organizativa. Não se trata
somente de materializar algo com exposição de materiais, mas se pode, por exemplo, realizar uma exposição
oral da pesquisa, compartilhando os conhecimentos
com outras turmas da escola. Assim, todo o processo
poderá ser retomado e as aprendizagens tornar-se-ão
ainda mais significativas.
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APRENDIZAGEM BASEADA

estimular e dar condições aos estudantes para que

NA INVESTIGAÇÃO (ABINV)

busquem as respostas a suas indagações. Não raro a

A curiosidade, nata à criança,
a favor da aprendizagem

crianças. Desse modo, ao empregar a ABInv, o docente,

Crianças são, por natureza, curiosas. Estão constan-

cidar os caminhos pelos quais é possível “investigar”.

temente fazendo perguntas e têm ânsia por conhecer,

A internet é amplo campo para tal, entretanto não é

cada vez mais, o mundo que estão descobrindo. Esse

a única fonte de informações. Os diferentes espaços

é, justamente, o ponto de partida para a metodologia

escolares, os saberes dos mais experientes, os livros e

da Aprendizagem Baseada na Investigação (ABInv).

mesmo as pesquisas acadêmicas compõem um vasto

Dar a investigação um caráter científico e ressignifi-

corpus de pesquisa.

escola é responsabilizada por inibir a curiosidade das
diferentemente de dar respostas prontas, precisa elu-

cá-la é o que a ABInv busca: é fazer ciência em vez de

Importante mencionar que é comum se asso-

estudar os conhecimentos acumulados sobre ciência;

ciar a metodologia de ABInv à investigação científica

é pensar que a aprendizagem vai além da reprodução

proposta para o componente curricular de Ciências,

dos conteúdos pré-estabelecidos e de resultados de

entretanto, as demais disciplinas, similarmente,

busca na Internet. (Baranauskas e Martins, 2014).

oferecem muitas possibilidades de exploração e de

Investigar implica em ouvir hipóteses sobre as
dúvidas. Assim, antes mesmo de serem instigados
a pesquisar sobre os assuntos em pauta, os estudan-

aprendizagens a partir da investigação.
As metodologias de ABP e ABInv se articulam e
podem ser utilizadas de maneira concomitante.

tes precisam ser estimulados a emitir suas opiniões
e pressupostos acerca do conhecimento em questão.
Dessa forma, poderão confrontar o que pensavam com
o conhecimento científico e validar ou ressignificar
seus saberes. Este é um movimento essencial à construção e aquisição de conhecimentos.
Logo, a adoção da ABInv requer a escuta atenciosa
e respeitosa de todos os envolvidos nos processos de
ensino e de aprendizagem. O docente necessita não
apenas ser um ouvinte atento, mas também estimular
nos estudantes uma postura participativa e respeitosa
em relação às ideias e opiniões dos colegas, conforme
explicitam os Objetivos Gerais de Aprendizagem deste
documento curricular. Essa troca de experiências pode
ser novamente vivenciada após as investigações realizadas, permitindo a circulação de percepções, a realização de inferências, entre outros conhecimentos.
Nessa metodologia ativa é, ainda, papel do professor, instigar a curiosidade e mais do que isso,
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DESIGN THINKING
Ouvir, criar e implementar

é um rico momento de aprendizagem, uma vez

O Design Thinking (DT) tem por objetivo principal a

que, de forma colaborativa, os estudantes são esti-

criação de ideais e produtos que atendam a demandas

mulados a pensar sobre o que precisam e desejam

reais, por meio de soluções colaborativas. Inspirada

saber daqueles que demandam a solução. A des-

no modo de trabalhar de designers, o DT, mais do que

coberta é o ponto de partida para o planejamento

uma metodologia, pode ser compreendido como uma

das ações subsequentes.

abordagem que, quando aplicada no contexto educa-

•

Interpretação: realizada a escuta e a coleta de

cional, pode ser grande aliada do processo colaborati-

informações é preciso compreendê-los. Trata-se

vo de aprendizagem.

de encontrar significados para os dados coletados

De modo similar ao proposto por todas as meto-

e transformá-los em oportunidades de ação. Com

dologias ativas, o DT coloca os alunos na centralidade

os estudantes, é possível realizar as articulações

do processo educativo e lhes confere maior poder de

entre os saberes que já possuem e de que forma

criatividade e autonomia para a tomada de decisões.

eles podem ser de ajuda para que se compreenda

Ao ouvir, criar e implementar, os estudantes experi-

e, por que não dizer, facilite a análise das informações com vistas à proposição de ideias.

mentam as diferentes etapas de trabalho recorrentes
a designers e experienciam importantes capacidades

•

Ideação: o termo pode ser compreendido como
geração de várias ideias. Nessa etapa, a utilização

em cada uma das fases.
O ouvir está relacionado à escuta necessária aos que

de brainstorming para a escuta dos envolvidos

demandam o produto ou ideias que solucionem algum

com a solução do desafio é uma importante estra-

problema ou mesmo que melhorem condições. A cria-

tégia. Além disso, a ideação estimula a exposição

ção, fase seguinte, passa por materializar ideias e suges-

de ideias, a criatividade e o posicionamento diante

tões para a invenção criativa. Enquanto o implementar é

de determinado tema ou assunto. Mesmo as ideias

a fase do colocar em prática o produto ou ideia, preven-

mais utópicas, devem ser consideradas e registra-

do seus necessários ajustes e adequações à demanda

das em palavras, ou frases curtas, que podem ser

inicial. Toda essa proposição que, a primeira vista pode

registradas na lousa, post-its, no computador, etc.;

parecer técnica e mecanizada, ganha vida ao ser trans-

com o objetivo de serem recuperadas para análise.

posta para a educação e pormenorizada. Gonsales (2010),

•

Experimentação: é a etapa de materializar as ideias

ao traduzir o DT, indica cinco etapas fundamentais ao

e torná-las tangíveis para a proposição de soluções.

uso da abordagem na educação, a saber:

A construção de protótipos é atividade inerente a

•

Descoberta: é a etapa em que se busca o real

essa etapa. Esses protótipos, não necessariamente,

entendimento da demanda. Está associada ao

são as soluções definitivas aos desafios, uma vez

“ouvir” as reais necessidades e proporcionar o

que receberão feedback e serão aprimorados. Para

bom entendimento do desafio. As formas de escu-

a elaboração de protótipos, é possível utilizar-se de

ta, aqui, podem ser muitas, desde uma reunião

todos materiais e recursos disponíveis. Há protóti-

entre os envolvidos no processo de criação até a

pos realizados por meio de lixo eletrônico recicla-

elaboração de questionários e entrevistas. Coletar

do, enquanto outros realizados em ambientes vir-

dados e informações é fundamental para o pro-

tuais (como pode ser o caso dos storyboards), entre

cesso de criação, uma vez que o objetivo é dar res-

outros exemplos. O importante é experimentar e
dar vida às etapas anteriores do DT.

postas cada vez mais ajustadas ao desafio proposto. Para se obter boas respostas, é essencial saber

•

Evolução: em posse dos protótipos é hora de ouvir

fazer boas perguntas. Esse exercício de criação de

o que os demandantes e demais partícipes do pro-

questionários ou perguntas norteadoras da escuta

cesso tem a dizer. Pode-se traduzir essa etapa como
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o momento do feedback, em que receberão críticas
e sugestões, sempre com vistas ao aprimoramento
da ideia inicial e, consequente evolução. É possível,
ainda, envolver agentes externos nessa etapa, desde
que sejam contextualizados das etapas que precedem a elaboração do protótipo, bem como do desafio
que o DT tem a superar. Esses agentes podem ser,
desde estudantes de outras turmas, até especialistas
que podem contribuir com a temática do DT.
Em todas as etapas, a documentação do processo é
fundamental, pois permite a retomada e a análise, tanto
das evoluções, quanto dos conhecimentos adquiridos
pelo grupo envolvido no DT. A própria concepção desta
metodologia favorece o trabalho integrado e articulador
e tem centralidade no processo, características recorrentes às metodologias ativas de aprendizagem.
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APRENDIZAGEM ENTRE PARES
O agrupamento produtivo e intencional
por um objetivo em comum

formular suas hipóteses, confrontá-las, chegar a uma

A interação entre alunos sempre se mostrou uma

conclusão única, para então expor a toda turma.

são desafiados a resolver problemas, ambos podem

eficaz estratégia de ensino. A metodologia de apren-

Durante todo o processo, a supervisão docente é

dizagem por pares – peer instruction (MAZUR, 2015)

estratégia fundamental para que os pares possam se

– favorece propostas colaborativas e o desenvolvi-

expressar e interagir em suas duplas, além de possi-

mento de metodologias ativas de ensino. Além das

bilitar a intervenção docente mais acertada possível,

características relacionadas ao trabalho colaborativo

uma vez que a aprendizagem entre pares potencializa

e de protagonismo, já mencionadas anteriormente, o

o tempo e permite ao professor atuar somente quando

trabalho com essa metodologia implica em mediação

esgotadas as possibilidades de construção de conhe-

docente desde a proposição dos pares até o monitora-

cimentos entre as duplas. Não se trata de delegar o

mento do processo educativo.

ensino aos estudantes, mas de colocá-los como prota-

O agrupamento dos estudantes em duplas não é
aleatório, antes, intencional. Os alunos são organizados

gonistas de sua aprendizagem e permitir-se não ser a
única fonte de conhecimento da sala de aula.

a partir de conhecimentos, habilidades e competências
distintas, porém complementares, para que, de fato,
aprendam ou com o outro. Aquele que assume, em determinado conteúdo ou proposta, o lugar de “quem explica”
é tão beneficiado quanto aquele que ocupa o lugar de
“quem recebe” a explicação, visto que a aprendizagem é
via de mão dupla e os papéis se invertem a todo momento, gerando troca de saberes e experiências.
É comum no trabalho em duplas, em especial entre
crianças pequenas, que uma delas tenha a tendência
de assumir o domínio e, por exemplo, resolver a proposta individualmente. O olhar atento do docente para
que os estudantes não assumam tal postura é primordial, além do diálogo constante para que compreendam
suas “funções” neste agrupamento. Trata-se da sensibilidade docente, discutida no tópico que trata dos agrupamentos para metodologias ativas de nosso currículo.
Ademais, as duplas necessitam de uma tarefa,
meta ou objetivo em comum, que pode ser definida pelo professor mediante os conteúdos e objetivos
de aprendizagem, ou pelo próprio grupo de alunos. O
importante é garantir a troca de conhecimentos e posterior apresentação dos resultados obtidos. Por exemplo, numa proposta de atividade em que os alunos
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SALA DE AULA INVERTIDA
O estudante como protagonista de sua aprendizagem

proporcionar ao aluno contato com o conteúdo, antes

A metodologia de ensino de sala de aula invertida

mesmo de qualquer discussão ou introdução, deve se

(flipped classroom, em inglês) é, entre as metodolo-

esperar um amplo entendimento do conteúdo abor-

gias ativas aqui discutidas, a que mais evidencia o

dado. Entretanto, sistematizar os conhecimentos

aluno como protagonista de seu processo de aprendi-

e encaminhar as discussões para que objetivos de

zagem. Em sua proposta, estudantes conhecem pre-

aprendizagem sejam atingidos, é função principal do

viamente os conteúdos das aulas, por meio de vídeos

professor no processo de ensino e de aprendizagem.

gravados pelos docentes e, durante as aulas, discutem
com autonomia e num movimento colaborativo, sobre
os saberes adquiridos, além de esclarecer suas dúvidas e realizar atividades acerca do conteúdo.
A possibilidade de acessar o conteúdo das aulas
em vídeo, possibilita aos estudantes que o recuperem
quantas vezes julgarem necessários, além de permitir
que façam pausas e registrem suas dúvidas para posterior pesquisa ou consulta ao docente, quando da discussão em sala de aula.
Essa metodologia exige um grau de autonomia e
maturidade dos estudantes maior do que as demais
apresentadas, uma vez que a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem nem sempre é possível com
os muito pequenos, de forma autônoma. Mas já é possível, no Ensino Fundamental 1, introduzir a proposta,
ainda que com gravações de curta duração ou com o
auxílio dos responsáveis, mas que permitam a discussão na sala de aula – o que não pode ser renunciado.
A disponibilização do conteúdo, sobretudo em
meio virtual, permite ao aluno recorrer a ele quantas
vezes se fizer necessário. Além disso, a possibilidade
de estudar com antecedência os conteúdos fornece
aos estudantes a confiança necessária para se expressar durante aulas que, inevitavelmente, necessitam
ser dialogadas.
A adoção da metodologia ativa “sala de aula invertida” exige planejamento e organização por parte do
docente, além de domínio de conteúdos escolares;
mas, acima de tudo, versatilidade para lidar com o
inesperado. É importante esclarecer isso, pois, ao
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APRENDIZAGEM BASEADA
EM JOGOS E GAMIFICAÇÃO
para estudantes dos anos finais. O importante é

O potencial de jogos e games para a aquisição
de conhecimentos escolares

ter metas e objetivos bem definidos e claros aos

O interesse de crianças e jovens por jogos e games,

participantes.

já há algum tempo, é observado por educadores

•

Resultados e feedback: são os norteadores do jogo,

que os utilizam das mais distintas formas para o

pois indicam se as escolhas realizadas são corre-

ensino de conteúdos escolares e com o objetivo de,

tas ao indicar o progresso, os possíveis resultados

entre outros, desenvolver o raciocínio lógico. Por

e devolutivas para o jogador. O compartilhamento

seu caráter desafiador e lúdico, os jogos são sem-

dos resultados do jogo precisa ser pensado cuida-

pre bem-vindos entre os alunos e potencializam

dosamente, em especial com os menores. A com-

aprendizagens e trabalho colaborativo. No entan-

petição, inerente ao ato de jogar, pode se tornar um

to, empregar uma metodologia de Aprendizagem

problema quando não assimilada positivamente

Baseada em Jogos e Gamificação implica em mais

entre os estudantes. Por essa razão, é essencial não

do que utilizar jogos e games nas práticas escolares,

dar ênfase à competição e fazer da exposição dos

envolve, ainda, criá-los de forma colaborativa.

resultados dos grupos ou dos alunos, um processo

Entretanto, é importante ponderar que os jogos

natural e constante por meio de feedbacks positi-

digitais têm ocupado grande parte deste cenário.

vos que se constituam devolutivas norteadoras dos

Porém, o “digital”, não é pré-requisito para o uso desta

próximos passos ou das próximas jogadas. O objeti-

metodologia. Promover aprendizagem por jogos e

vo maior da aprendizagem baseada em jogos não é

gamificação implica a adoção da mecânica e elemen-

o resultado final, mas o processo.

tos dos jogos, digitais ou tradicionalmente analógicos,

•

Interação: elemento essencial, a interação permite

a fim de motivar e engajar. Isso pode incluir o uso de

que os “jogadores” se relacionem entre si e com os

regras, recompensas, fases, progressão; o importan-

demais elementos que compõe o jogo. Em jogos da

te é tornar a experiência emocionante e divertida.

internet é comum a presença de chats ou outros

Schlemmer (2016) aponta para alguns dos elementos

meios de comunicação entre os jogadores, com o

do uso de jogos na aprendizagem que, para a autora,

objetivo de colocá-los em contato, simultaneamen-

não podem ser descartados quando se espera engaja-

te, a ação de jogar. Na escola, tal interação é ainda

mento e motivação, por parte dos estudantes.

mais fluida e permite criar estratégias, códigos

•

Regras: são essenciais à definição dos caminhos,

próprios e até linguagens para compor a forma de

limites e possibilidades para o alcance dos objeti-

interação ideal da turma.

vos e metas. Podem ser elaboradas pelo grupo de

•

•

Representação ou enredo: refere-se à temática

alunos envolvidos no processo de aprendizagem e

eleita como pano de fundo do jogo. Alguns jogos

negociadas à medida que são aplicadas. Esse já é

exploram, por exemplo, a Era Medieval como enre-

um importante movimento que desenvolve a com-

do de sua ação. Na escola, é possível propor dife-

petência comunicativa e o respeito necessário ao

rentes cenários e espaços para compor o enredo

ato de ouvir.

dos jogos.

Metas e Objetivos: são a razão pela qual se joga,
indicam o final de um percurso. Os objetivos de

Parece difícil imaginar o uso de jogos e gamifica-

um jogo podem ser muitos: desde completar uma

ção a partir dos pressupostos apresentados, mas, para

lista de palavras para estudantes em fase de alfa-

ilustrar, tomemos por exemplo a brincadeira de “caça

betização, até “salvar” o planeta de uma epide-

ao ovo”, proposta para estudantes, geralmente no perío-

mia por meio de misturas químicas potentes,

do da Páscoa.
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•

Regras: os estudantes não podem ver onde os
ovos são escondidos e não podem caçar os ovos
que não possuem seu nome.

•

Meta: coletar o maior número de ovos com seu
nome que conseguir encontrar.

•

Resultados e feedback: pistas podem ser espalhadas pela escola dando dicas sobre o caminho
que devem seguir. Podem ser desenhos, letras dos
nomes, frases que contenham charadas, enfim, o
desafio deverá ser ajustado de acordo com o grau
de dificuldade que se deseja conferir ao jogo.

•

Interação: o jogo pode ser proposto em duplas,
grupos, ou mesmo individualmente. A interação,
neste caso, não depende do agrupamento, mas da
escolha das linguagens a serem utilizadas. Podese, por exemplo, dar fichas de dicas para alguns
participantes, em dado momento, que se encontram e partilham a informação que leva ao caminho dos ovos.

•

Representação e enredo: neste caso, está dado – a
caça aos ovos de páscoa.
Além do dito, a aprendizagem por jogos e gamifica-

ção permite a criação de jogos, por estudantes maiores,
que podem ser realizados com crianças menores; permite, ainda, a criação de desafios inter e extra classes e
até mesmo para serem resolvidos por turmas de outras
unidades que estejam em um mesmo ano do ensino.
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APRENDIZAGEM PELO FAZER / REFAZER:
MÃO NA MASSA
Interação e mão na massa
Já ouviu falar em “gambiarras”? Esses ajustes realizados para que algo seja concretizado, dentro de condições possíveis, são o ponto de partida para a criação do
conceito de cultura ou movimento maker. Ele se caracteriza por atividades de fazer/refazer (Maker/Tinkering,
em inglês), comumente nomeadas de atividade “mão na
massa”, que fomentam a criatividade e inventividade, o
trabalho colaborativo, a autonomia e o protagonismo.
Na Educação Infantil, é comum para as crianças a
brincadeira com massinha, blocos de montar, peças que
se encaixam. No decorrer dos anos escolares, tais experiências tendem a ser deixadas de lado. A proposição da
metodologia de aprendizagem fazer/refazer, ou mão na
massa, é retomar tais vivências e dar espaço a inventivi-

IMAGINAR
CONSTRUIR
TESTAR
IDENTIFICAR ERRO
PESQUISAR
APRIMORAR
TESTAR
COMPARTILHAR

dade que a materialização dos projetos privilegia.
Além disso, ao utilizar dessa metodologia, é possível dialogar diretamente com o conceito de cultura
ou movimento maker, cada vez mais propagado nos

A grande potencialidade do uso desta metodologia

meios em que se discute tecnologia e educação. Trata-

na sala de aula está na possibilidade de criação e de

se de uma cultura já instaurada e que ganha visibili-

criatividade. É possível utilizar os mais distintos mate-

dade com o advento das tecnologias. A possibilidade

riais para concretizar diversos projetos. Além disso, ao

de compartilhar planos e projetos e de somar a eles,

compartilhar suas ideias e projetos, os estudantes têm

colaboradores, deu ao movimento maker a impulsão

a chance de interagir com o mundo e, assim, adquirir

necessária a sua propagação no mundo. A robótica e

experiências que extrapolam os muros escolares.

a programação, atualmente, aliam-se aos movimentos

maker e a metodologia mão na massa, para desenvolver seus projetos tecnológicos e inovadores.
Importante destacar o lugar do erro nesta metodologia. Por permitir a inventividade, tentativa e erro
coexistem, retroalimentam-se e, neste movimento,
geram aprendizagens. É um movimento dinâmico que
pode ser entendido por:

ANEXOS 307

Book EF1_rev02_Final.indb 307

15/02/2019 12:08

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ANEXO 2
Livros sugeridos
para leitura

SUGESTÃO DE LIVROS PARA LEITURA NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DE LÍNGUA INGLESA

Lista de livros a serem trabalhados no Ensino Fundamental 1
Título

Autor

ISBN

A Rainbow of Friends

P K Hallinan

9780824955199

Chrysanthemum

Kevin Henkes

9780590135658

The Way I Act

Janan Cain

9780545467247

The Way I Feel

Janan Cain

9781884734724

The Skin You Live In

Michael Tyler

9780975958001

The OK Book

Amy K. Rosenthal

9780061152559

It’s Okay To Be Different

Todd Parr

0316155624

The Best Part Of Me

Wendy Ewald

9780316703062

The Giving Tree

Shel Silverstein

9780060256654

We’re the Same, We’re Different

Bobbie Kates

9780679832270

It’s Okay to Make Mistakes

Todd Parr

9780316230537

Stop Picking on Me

Pat Thomas

9780764114618

The Family Book

Tod Parr

9780316070409

Who’s in a Family

Robert Skutch

9781883672669

Love You Forever

Robert Munsch

0920668372

When I Am Old With You

Angela Johnson

0531058840

Be My Neighbor

Maya Ajmera

9781570916854

Me On The Map

Joan Sweeney

9780517885574
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Lista de livros a serem trabalhados no Ensino Fundamental 1 (continuação)
Título

Autor

ISBN

Come Over To My House

Theodore Le Sieg

0394800443

If You Lived Here

Giles Laroche

9780547238920

The Hello, Goodbye Window

Norton Juster

0439897505

A Chair For My Mother

Vera Williams

0590331558

The Old Woman Who Named Things

Cynthia Rylant

9780152021023

Listen To The Wind

Greg Mortenson

9780803730588

The Good Garden

Katie Milway

9781554534883

Malala: A Hero for All

Shana Corey

9780553537611

Scaredy Squirrel

Melanie Watt

9781553379591

Stone Soup

Jon Muth

0439640229

Let’s Learn About Gorillas

Breanne Sartori

9781505465242

What Do Living Things Need

Elizabeth Austen

9781480745230

What is a Living Thing

Bobbie Kalman

9780865058910

The Magic School Bus Plants Seeds

Joanna Cole

9780590222969

Let’s Hatch Chicks

Lisa Steele

9780760357859

Life Cycles Dragonflies

Robin Nelson

9780761341048

The Random House Book of Poetry

Jack Prelutsky

9780394850108

You Read to Me, I’ll Read to You: Very Short Stories

Mary A. Hoberman

9780316363501

Falling Up

Shel Silverstein

9780060248024

Color Me A Rhyme

Jane Yolen

9781590781722

The 20th Century Children’s Poetry Treasury

Jack Prelutsky

9780679893141

Night in the Country

Cynthia Rylant

9780689714733

The Imaginary Garden

Andrew Larsen

9781554532797

Everybody Needs A Rock

Byrd Baylor

9780689710513

If You Find A Rock

Peggy Christian

9780152063542

The Memory Stone

Anne L. MacDonald

9781551094427

Plantzilla

Jerdine Nolen

9780152053925

Weslandia

Paul Fleishman

9780606259873

The Sun, the Wind and the Rain

Lisa W. Peters

9780805014815

A Quiet Place

Douglas Wood

9780689815119

No One But You

Douglas Wood

9780763638481

The Listening Walk

Paul Showers

9780064433228

The Other Way To Listen

Byrd Baylor

9780689810534
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Lista de livros a serem trabalhados no Ensino Fundamental 1 (continuação)
Título

Autor

ISBN

A Grand Old Tree

Mary N. DePalma

9780439623346

Chrysanthemum

Kevin Henkes

0688147321

Jessica

Kevin Henkes

0688158471

Lilly’s Big Day

Kevin Henkes

0060742372

Owen

Kevin Henkes

0688114490

All Alone

Kevin Henkes

0060541156

Penny and Her Song

Kevin Henkes

0062081977

Midnight on the Moon

Mary P. Osborne

9780613019095

Sunset of the Sabertooth

Mary P. Osborne

9780613018821

National Geographic: Planets

Elizabeth Carney

978142631036

Smart Kids Space

Roger Priddy

9780312514594

Little Kids First Book of Space

Catherine Hughes

9781426310140

Space: a Visual Encyclopedia

DK

9780756662776

Space Encyclopedia

David Aguilar

9781426309489

People

Peter Spier

038524469X

The Peace Book

Todd Parr

0316835315

What Does Peace Feel Like?

Vladimir Radunsky

0689866763

Somewhere Today

Shelly M. Thomas

9780807575444

The Black Book Of Colours

Menena Cottin

9780888998736

Wangari’s Trees Of Peace

Jeanette Winter

9780152065454

Christmas Is

Gail Gibbons

0823417670

Wallace’s Lists

Barbara Bottner

978006 0002244

Dear Mr. Blueberry

Simon James

0689505299

The Christmas Magic

Lauren Thompson

9780439774970

A Wish To Be A Christmas Tree

Colleen Monroe

9781585362691

The Year Of The Perfect Christmas Tree

Gloria Houston

9780140558777

Let There Be Peace On Earth (Book and CD)

Jill Jackson

9781582462851

Peace is an Offering

Annette Lebox

9780803740914

Can You Say Peace?

Karen Katz

9781250073211

Christmas Around the World

Emily Kelley

9781575055800
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