Ementa 2021
5º ano do fundamental
OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Os Parâmetros Curriculares Nacionais
indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:
• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais;
• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do
meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
• conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua
saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal —
como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos;
• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvêlos, utilizando para
isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Os 4 pilares da educação da Unesco
Os pilares da educação da UNESCO foram elaborados
em 1999 por Jacques Delors, professor político e econômico
francês. Publicado no relatório: “Educação: um tesouro a
descobrir”, eles definem os aprendizados considerados
essenciais para que as crianças se desenvolvam cognitivamente
e socialmente.
Seguindo os 4 pilares, os alunos recebem uma formação completa. Ou seja, não somente
se preparam para o mercado de trabalho, mas também para viver em sociedade e se
tornarem cidadãos mais justos, empáticos e preparados para lidar com adversidades.
Abaixo, você conhecerá os objetivos de cada um dos pilares da educação da UNESCO.

1 – Aprender a conhecer.
Esse pilar envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Mais do
que adquirir saberes, as crianças devem ter interesse real pela informação e prazer em
aprender e se aprimorar constantemente.
É importante incentivar a pesquisa individual para desenvolver o senso crítico e despertar a
curiosidade intelectual. Com isso, promove-se a autonomia, tornando a pessoa capaz de
ter discernimento e tomar suas próprias conclusões.
Para que o processo de descoberta seja eficiente, é preciso exercitar, ainda, a atenção, a
memória e o pensamento.

2 – Aprender a fazer.







Além de obter conhecimento teórico, as crianças precisam colocá-lo em prática.
Mobilizando suas habilidades cognitivas, elas devem estar aptas a:
Fazer escolhas;
Pensar criticamente;
Solucionar problemas;
Atuar da maneira mais adequada em situações incertas;
Não confiar em modelos pré-existentes.
Dos pilares da educação da UNESCO, este é o que visa a formação do profissional. Isso
porque, em meio aos avanços tecnológicos, a pessoa passa a ser mais exigida intelectual e
mentalmente. Portanto, ela deve lidar e tomar decisões em qualquer situação a qual ela for
inserida.

3 – Aprender a conviver.
Saber conviver em sociedade e se colocar no lugar do outro são fatores-chave nos dias
atuais. Esse pilar, portanto, gira em torno do aprendizado da não-violência, em que a
hostilidade dá lugar ao espírito colaborativo.
Descobrir que o outro é diferente e, ao mesmo tempo, encarar essa diversidade como algo
normal, é o que torna a convivência mais leve e permite criar laços afetivos. Junto a isso,
há o fortalecimento da empatia, da tolerância e do respeito.
Para esse aprendizado, é importante que as escolas incentivem os alunos a realizarem
projetos de cooperação. Pois, desta forma, eles aprendem desde cedo a lidar com conflitos
e buscar maneiras de resolvê-los de forma pacífica.

4 – Aprender a ser.
O último dos pilares da educação da UNESCO está relacionado ao desenvolvimento do ser
como um todo. No caso, todos precisam estar aptos a pensar de forma crítica e autônoma
e ser capaz de formar seu próprio juízo de valor.
Os fatores-chave deste aprendizado são:
Inteligência;
Criatividade;
Sensibilidade;
Responsabilidade;
Pensamento crítico;
Ética.


O pilar incentiva, ainda, a diversidade de personalidades e talentos – evitando que haja
algum padrão de comportamento a ser seguido. Para isso, é essencial que os jovens
vivenciem ocasiões que permitam descobertas e experimentações culturais, sociais,
artísticas, desportivas, científicas e estéticas.
Desta forma, é possível descobrir o potencial de cada aluno (a) e contribuir para o seu
desenvolvimento.
O colégio Século acredita, vivencia e dissemina os pilares da educação da UNESCO,
focando em uma educação contemporânea.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Língua Portuguesa)
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Campos de atuação
 Campo da vida pública
 Gêneros textuais e multimodais; página de site, notícia, debate
Campos de atuação
 Campo da vida cotidiana
 Gêneros textuais e multimodais; regras de jogo e brincadeiras, exposição oral de
instrução
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
 Leitura e compreensão, com autonomia, de gêneros dos campos da vida pública e da
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto. • Levantamento de hipóteses e expectativas
em relação ao texto, com base em conhecimentos prévios sobre o gênero, o suporte
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos,
imagens e dados da própria obra. • Identificação dos efeitos de sentido produzidos
pelo uso de recursos expressivos no texto. • Reconhecimento do tipo de linguagem
utilizada em textos de diferentes gêneros. • Leitura e compreensão de textos
instrucionais, além da formatação e da diagramação específica desses textos. •
Análise das intenções discursivas do texto. • Identificação da ideia central do texto. •
Realização de leitura em voz alta com fluência. • Recuperação das relações entre
partes de um texto por meio da identificação de substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos). • Leitura e compreensão, primeiro
silenciosamente, e, depois, em voz alta, com autonomia e fluência, de textos curtos
com nível textual adequados. • Inferência de informações implícitas nos textos.
Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de notícia e regras de jogo, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade ou o propósito, a circulação e o
suporte. • Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. •
Revisão dos textos produzidos com o auxílio do professor e a colaboração dos
colegas para aprimorá-los, por meio de cortes, acréscimos, reformulações, correções
ortográficas e de pontuação. Edição da versão final dos textos produzidos, em
colaboração com os colegas e a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso,
em suporte adequado, manual ou digital. • Utilização de tecnologia digital para
editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos
disponíveis.
Oralidade
 Planejamento e produção de debate. • Exposição oral de instruções de regras de
jogo. • Observação dos aspectos necessários a uma boa comunicação oral: boa
entonação, gestualidade, articulação, pausas e ritmo adequados. • Escuta atenta,
com formulação de perguntas e solicitação de esclarecimentos sempre que
necessário. • Expressão com clareza em situações de intercâmbio conversacional em
sala de aula. • Reconhecimento das características da conversação espontânea
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a
posição do interlocutor. • Identificação de gêneros do discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características linguísticoexpressivas e composicionais.

Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Acentuação gráfica. • Pontuação: aspas e parênteses. • Pontuação: vírgula na
enumeração e dois-pontos. • Utilização de dicionário para esclarecer dúvidas sobre a
escrita de palavras. • Identificação da formatação própria de textos injuntivos
instrucionais (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e do
formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista de materiais e
instruções de jogo ou brincadeira).
Campos de atuação
 Campo artístico-literário, campo da vida cotidiana Gêneros textuais e multimodais •
conto, canção e capa de livro.
Campos de atuação
 Campo artístico-literário, campo da vida cotidiana Gêneros textuais e multimodais •
resenha crítica de livro, vlog infantil de crítica de livro.
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma).
 Reconhecimento dos textos literários como parte do mundo do imaginário e de
dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade. • Leitura e compreensão, com
autonomia, de gêneros dos campos da vida cotidiana e artístico-literário, de acordo
com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade
do texto. • Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação ao
texto que vai ler, com base em conhecimentos prévios sobre o texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, assim como as saliências textuais, recursos gráficos,
imagens e dados da própria obra. • Identificação dos recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos e seus efeitos de sentido no texto. •
Reconhecimento do tipo de linguagem utilizada em textos. • Análise das intenções
discursivas do texto. • Identificação da ironia e do humor na
construção de determinados gêneros textuais. • Recuperação das relações entre
partes de um texto por meio da identificação de substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos). • Seleção de livros da biblioteca e/ou do
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura
individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após
a leitura. • Realização de leitura em voz alta com fluência. • Leitura de imagens e
palavras e interpretação de recursos gráficos.
Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de conto e resenha crítica de livro. • Planejamento,
com a ajuda do professor, de textos que serão produzidos considerando a situação
comunicativa, os interlocutores, a finalidade ou o propósito, a circulação, o suporte,
a linguagem, a organização, a forma e o tema. • Pesquisa em meios impressos ou
digitais, sempre que preciso, para buscar informações necessárias à produção do
texto que será produzido, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
• Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. • Revisão
dos textos produzidos com o auxílio do professor e a colaboração dos colegas para
aprimorá-los, por meio de cortes, acréscimos, reformulações, correções ortográficas
e de pontuação. • Edição da versão final dos textos produzidos, em colaboração com
os colegas e a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital. • Utilização de tecnologia digital para editar e publicar
os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
Oralidade
 Participação em uma roda de reconto. • Roteirização, produção e edição de vídeo
para vlog infantil de crítica de livro. • Identificação de finalidades da interação oral
em diferentes contextos comunicativos, como apresentar opiniões e informar. •
Expressão com clareza em situações de intercâmbio conversacional em sala de aula.

• Escuta atenta, com formulação de perguntas e solicitação de esclarecimentos
sempre que necessário. • Identificação de gêneros do discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características linguísticoexpressivas e composicionais.
Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Identificação dos tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito perfeito e
futuro do presente. • Palavras terminadas em -ção, -são e -ssão. • Conjunções e a
relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, conclusão, causa,
condição, tempo e finalidade. • Uso dos porquês: por que, porque, por quê ou
porquê. • Utilização de dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de
palavras. • Identificação e reprodução, em textos de resenha crítica de livro, da
formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto). • Análise
da validade e da força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia
para público infantil. Análise do padrão entonacional, da expressão facial e corporal
e das escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou
argumentativos.
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Campos de atuação
 Campo artístico-literário e campo da vida cotidiana Gêneros textuais e multimodais
• cartum, anedota, contação de história de humor.
Campos de atuação
 Campo da vida cotidiana Gêneros textuais e multimodais • resenha crítica de
brinquedo, vlog infantil de crítica de brinquedo.
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
 Leitura e compreensão de gêneros textuais pertencentes ao campo da vida cotidiana
e do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto trabalhado. • Levantamento de hipóteses e
expectativas em relação ao texto, com base em conhecimentos prévios sobre o
gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobresaliências textuais,
recursos gráficos, imagens e dados da própria obra. • Identificação dos efeitos de
sentido produzidos pelo uso de recursos expressivos no texto. • Reconhecimento do
tipo de linguagem utilizada em textos de diferentes gêneros. • Análise das intenções
discursivas do texto. • Identificação dos recursos expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos e seus efeitos de sentido no texto. • Identificação da ironia e
do humor na construção de determinados gêneros textuais. • Identificação da ideia
central do texto. • Inferência de informações implícitas nos textos. • Leitura e
compreensão, primeiro silenciosamente, e, depois, em voz alta, com autonomia e
fluência, de textos curtos com nível textual adequados. • Recuperação das relações
entre partes de um texto por meio da identificação de substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos).
Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de cartum e resenha crítica de brinquedo. •
Planejamento de textos considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a
finalidade ou o propósito, a circulação, o suporte, a linguagem, a organização e a
forma do texto e o tema. • Registro formal de opinião e ponto de vista em estrutura
adequada àargumentação. • Organização do texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as
características do gênero textual. • Revisão dos textos produzidos com o auxílio do
professor e a colaboração dos colegas para aprimorá-los, por meio de cortes,
acréscimos, reformulações, correções ortográficas e de pontuação. • Edição da
versão final dos textos produzidos, em colaboração com os colegas e a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. •
Utilização de tecnologia digital para editar e publicar os textos produzidos,
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

Oralidade
 Participação em uma contação de história de humor. • Roteirização, produção e
edição de vídeo para vlog infantil de crítica de brinquedo. • Observação dos aspectos
necessários a uma boa comunicação oral: boa entonação, gestualidade, articulação,
pausas e ritmo adequados. • Expressão com clareza em situações de intercâmbio
conversacional em sala de aula. • Escuta atenta, com formulação de perguntas e
solicitação de esclarecimentos sempre que necessário. • Reconhecimento de
características da conversação espontânea presencial, com uso adequado das
formas de tratamento e respeito aos turnos de fala. • Identificação de diferentes
variedades linguísticas, com características regionais, urbanas e rurais da fala,
respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos
linguísticos. • Identificação de gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes
situações e contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e
composicionais.
Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Verbo: imperativo afirmativo e negativo. • Palavras primitivas, derivadas e
compostas. • Estruturação do texto em parágrafos na elaboração de resenhas
críticas. • Identificação e reprodução, em textos de resenha crítica de brinquedo, da
formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto). •
Utilização de dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras. • Análise
da validade e da força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia
para público infantil. • Análise do padrão entonacional, da expressão facial e
corporal e das escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers de vlogs
opinativos ou argumentativos.
Campos de atuação
 campo da vida pública Gêneros textuais e multimodais • reportagem digital, boletim
do tempo
Campos de atuação
 campo da vida pública Gêneros textuais e multimodais • campanha de
conscientização, entrevista
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
 Leitura e compreensão, com autonomia, de gêneros textuais do campo da vida
pública (jornalístico, publicitário e da atuação cidadã), de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto. • Comparação de informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes
mídias e conclusão sobre qual é mais confiável e por quê. • Levantamento de
hipóteses e identificação de expectativas em relação ao texto que vai ler. •
Identificação do propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha
de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários. • Distinção
entre fatos e opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários
etc.). • Identificação de fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado em textos de notícias. • Identificação dos efeitos de sentido
produzidos pelo uso de recursos expressivos no texto. • Reconhecimento do tipo
delinguagem utilizada em textos de diferentes gêneros. • Análise das intenções
discursivas do texto. • Identificação da ideia central do texto. • Inferência de
informações implícitas nos textos. • Leitura e compreensão, primeiro
silenciosamente, e, depois, em voz alta, com autonomia e fluência, de textos curtos
com nível textual adequados.
Produção de texto (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de reportagem digital sobre temas de interesse
geral da turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na
internet, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto. • Planejamento e produção escrita de campanha de conscientização sobre
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tema relevante para a comunidade. • Discussão e defesa de ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação. • Distinção entre
fato e opinião. • Uso de registro formal e estrutura adequada à argumentação,
considerando a situação comunicativa e o assunto/tema do texto. • Organização do
texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual. • Revisão dos textos
produzidos com o auxílio do professor e a colaboração dos colegas para aprimorálos, por meio de cortes, acréscimos, reformulações, correções ortográficas e de
pontuação. • Edição da versão final dos textos produzidos, em colaboração com os
colegas e a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado,
manual ou digital. • Utilização de tecnologia digital para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
Oralidade
 Planejamento e produção de reportagem em vídeo, orientando-se por roteiro ou
texto. • Roteirização, produção e edição de entrevista em áudio ou vídeo. •
Planejamento e produção de textos orais de gêneros pertencentes ao campo da vida
pública. • Argumentação oral sobre acontecimentos de interesse social, com base
em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital. •
Observação dos aspectos necessários a uma boa comunicação oral: boa entonação,
gestualidade, articulação, pausas e ritmo adequados. • Identificação de diferentes
variedades linguísticas, com características regionais, urbanas e rurais da fala,
respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos
linguísticos. • Reconhecimento de características da conversação espontânea
presencial, respeitando os turnos de fala. • Expressão com clareza em situações de
intercâmbio conversacional em sala de aula. • Escuta atenta, com formulação de
perguntas e solicitação de esclarecimentos sempre que necessário. • Identificação
de gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais.
Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Pontuação: ponto final, dois-pontos, ponto e vírgula e vírgula. • Convenções de
escrita de citações. • Concordância nominal. • Palavras com x e s com som de z. •
Palavras com x com som de s. • Palavras com xc e sc. • Leitura e compreensão do
significado e uso de abreviaturas. • Utilização de dicionário para esclarecer dúvidas
sobre a escrita de palavras.
Campos de atuação
 Campo das práticas de estudo e pesquisa
Gêneros textuais e multimodais
 Texto de divulgação científica, verbete de dicionário, exposição oral
Campos de atuação
 Campo das práticas de estudo e pesquisa
 Gêneros textuais e multimodais quadro, gráfico, tabela, texto informativo, narração
de jogo esportivo
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
 Leitura e compreensão, primeiro silenciosamente, e, depois, em voz alta, com
autonomia e fluência, de textos curtos com nível textual adequados. • Leitura e
compreensão de textos expositivos de divulgação científica para crianças,
considerando a situação comunicativa e o assunto/tema/finalidade do texto. •
Reconhecimento da função dos gráficos e tabelas em textos, como forma de
apresentação de dados e informações. • Leitura e compreensão de verbete de
dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais (significado de
abreviaturas) e as informações semânticas. • Busca e seleção, com o apoio do
professor, de informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em
textos informativos de diferentes ambientes digitais. • Comparação de dados de

tabelas e gráficos. • Reconhecimento do tipo de linguagem utilizada em textos de
diferentes gêneros. • Análise das intenções discursivas do texto. • Identificação da
ideia central do texto. • Inferência de informações implícitas nos textos. •
Recuperação das relações entre partes de um texto por meio da identificação de
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos).
Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de verbete de dicionário, digital ou impresso,
considerando a situação comunicativa e o assunto/tema/finalidade do texto. •
Planejamento e produção escrita de texto informativo sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto. • Revisão dos textos produzidos com o auxílio do
professor e a colaboração dos colegas para aprimorá-los, por meio de cortes,
acréscimos, reformulações, correções ortográficas e de pontuação. • Edição da
versão final dos textos produzidos, em colaboração com os colegas e a ajuda do
professor. • Utilização de tecnologia digital para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis
Oralidade
 Exposição oral de pesquisa científica, em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), com orientação por meio de
roteiroescrito, planejamento do tempo de fala e linguagem adequada à situação
comunicativa. • Roteirização, produção e edição de narração de jogo em áudio ou
vídeo. • Escuta atenta de apresentações de trabalhos realizadas por colegas, com
formulação de perguntas e solicitação de esclarecimentos sempre que necessário. •
Planejamento de seminário e participação. • Reconhecimento de características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala. • Expressão com
clareza em situações de intercâmbio conversacional em sala de aula. • Identificação
de gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais.
Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Polissemia. • Frase, oração e período. • Concordância verbal com pronomes
pessoais/nomes sujeitos da oração. • Tempos verbais do modo subjuntivo. •
Palavras terminadas em -ice e -isse. • Utilização de dicionário para esclarecer
dúvidas sobre a escrita de palavras.

4º
B
I
M
E
S
T
R
E

Campos de atuação
 Campo artístico-literário Gêneros textuais e multimodais • provérbio, fábula, jogral
Campos de atuação
 Campo artístico-literário Gêneros textuais e multimodais • poema, ciberpoema,
miniconto em mídia digital, declamação de poema
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
 Leitura e compreensão de gêneros textuais pertencentes ao campo artísticoliterário,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto
trabalhado. • Levantamento de hipóteses e expectativas em relação ao texto, com
base em conhecimentos prévios sobre o gênero, o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens e dados da própria
obra. • Leitura e compreensão, de forma autônoma, de textos literários de
diferentes gêneros e extensões, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores. • Leitura e compreensão de poemas visuais e digitais por meio da
observação de efeitos de sentido criados pelo formato, distribuição, diagramação,
ilustrações e outros efeitos visuais. • Observação de rimas, aliterações e modos de
divisão de versos, estrofes e seus efeitos de sentido. • Observação do efeito de
sentido de verbos de enunciação e do uso de variedades linguísticas no discurso
direto e indireto. • Recuperação das relações entre partes de um texto por meio da

identificação de substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos).
Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
 Planejamento e produção escrita de fábula e ciberpoema. • Criação de narrativas
ficcionais com cenários e personagens, observando os elementos da estrutura
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador. • Organização do texto
em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do gênero textual. • Revisão dos textos produzidos
com o auxílio do professor e a colaboração dos colegas para aprimorá-los, por meio
de cortes, acréscimos, reformulações, correções ortográficas e de pontuação. •
Edição da versão final dos textos produzidos, em colaboração com os colegas e a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou
digital. • Utilização de tecnologia digital para editar e publicar os textos produzidos,
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
Oralidade
 Planejamento e produção de performances orais em sarau com declamação de
poemas, jogral e festival de provérbios. • Declamação de poemas com entonação,
postura e interpretação adequadas. • Observação dos aspectos necessários a uma
boa comunicação oral: boa entonação, gestualidade, articulação, pausas e ritmo
adequados. • Atribuição de significado para aspectos não linguísticos do ato de fala:
direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz. • Escuta atenta de apresentações de
trabalhos realizadas por colegas, com formulação de perguntas e solicitação de
esclarecimentos sempre que necessário. • Reconhecimento de características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala. • Expressão com
clareza em situações de intercâmbio conversacional em sala de aula.
Análise linguística/semiótica (alfabetização)
 Narrativas em primeira e terceiras pessoas. • Palavras derivadas por acréscimo de
prefixo e de sufixo. • Adjetivos pátrios. • Advérbio e flexão do grau do advérbio. •
Palavras terminadas em -ança, -ância, -ência. • Variedades linguísticas. • Preconceito
linguístico. • Identificação dos marcadores das falas das personagens e de cena em
textos narrativos (fábula). • Observação do formato, da distribuição e da
diagramação das letras do texto na página e de demais recursos multissemióticos
em ciberpoemas. • Observação dos recursos multissemióticos em minicontos
infantis, em mídia digital. • Identificação, em textos versificados, dos efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. •
Utilização de dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Artes)
Períodos
1º
BIMESTRE

2º
BIMESTRE

3º
BIMESTRE

Conteúdos
Elemento de linguagem.
 Superfície Plano.
 Teatralidade no cotidiano.
Contextos e práticas.
 Grafite.
 Intervenções urbanas.
 Teatro de rua.
 Dança de rua.
 Música na rua: Músicos de rua / Bandas de música.
Processo de criação.
 Criação de estampa.
 Elaboração de imagem para aplicação em estêncil.
 Criação de lambes.
 Elaboração de texto coletivo para apresentação teatral em espaço aberto.
 Preparação de peça musical para apresentação em espaço aberto.
 Criação de ilustração.
 Experimentação de um passo de dança.
Materialidade.
 Desenho, pintura e estêncil.
 Sistemas e linguagens da arte.
 A rua como espaço para manifestações artísticas.

 Ponto linha, superfície, tonalidades, textura, cor.
Contextos e práticas.
 Quadrinhos e arte sequencial: Breve histórico, Elementos das HQs, Roteiro e
desenho, Criação de personagens.
 Cinema de animação: Breve histórico, Princípios, Roteiro, Modalidades.
Processo de criação.
 Criação de histórias em quadrinhos.
 Criação de personagens.
 Criação de storyboard para animação.
 Elaboração de flipbook.
 Execução de animação stopmotion.
Materialidades
 Desenho e pintura.
 Colagem.
 Fotografia.
 Modelagem.
Elemento de linguagem.
 Harmonias cromáticas;
 Possibilidades da linha;
 Melodia, ritmo e intensidade.
Contextos e práticas.
 Acasos e criação artística;
 O improviso nas artes visuais, no teatro, na música e na dança.
Processo de criação.
 Criação de desenho automático.
 Colagens e pinturas individuais e coletivas.

 Criação de objetos artísticos.
 Criação de imagem a partir de mancha aleatória.
 Experimentações sonoras.
 Experimentações com o corpo.
 Experimentações em dramaturgia.
 Notações musicais
Materialidades.
 Colagem;
 Desenho;
 Pintura;
 Fabricação de instrumentos;
4º
BIMESTRE

Elementos de linguagem.
 Melodia, ritmo, timbre, altura;
 Composição, ocupação espacial.
Contextos e práticas.
 Arte contemporânea e o hibridismo de linguagens;
 Interdisciplinaridades: entre as linguagens artísticas; entre artes e outros
campos do conhecimento Arte e tecnologia.
Processos de criação.
 Criação coletiva interdisciplinar;
 Criação de imagem inusitada por meio da fotografia digital
 Experimentações por meio de brincadeiras e jogos;
 Vivências criativas interdisciplinares
Materialidades.
 Colagens.
 Fabricação de instrumentos sonoros.
 Fotografia.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Inglês)
Períodos
1º
BIMESTRE

2º
BIMESTRE

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

Conteúdos
 Unidade 1: A special concert
 Unidade 2: International day

 Unidade 3: The new store
 Unidade 4: Big numbers

 Unidade 5: A busy day
 Unidade 6: Helping at home

 Unidade 7: At the doctor`s
 Unidade 8: A Holiday weekend

Área do Conhecimento: Matemática e suas tecnologias.
Períodos

1º
B
I
M
E
S
T
R
E

2º
B
I
M
E
S
T
R
E

3º
B
I
M
E
S
T
R
E

Conteúdos















Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até a sexta ordem;
Outros sistemas de numeração;
Números como código.
As quatro operações fundamentais;
Significados e estratégias de cálculo;
Procedimentos da multiplicação;
Propriedade da igualdade e noção de equivalência.
Procedimentos para dividir: diversos métodos;
Divisão com dois algarismos no divisor;
Divisão proporcional;
Propriedades da divisão.
Frações: reconhecimento, significados, leitura, representação na reta numérica;
Comparação de fração em figuras;
Frações equivalentes: conceito.











Leitura, escrita, comparação e ordenação de números decimais: milésimo;
Relação entre fração e números decimais;
Adição e subtração de números decimais.
Noção de porcentagem;
Fração como quociente;
Determinação de frações equivalentes;
Comparação de frações.
Figuras planas: classificação, características, representações, propriedades;
Figuras espaciais: classificação, características, representações, propriedades,
planificações;
Vistas.
Localização e deslocamento no plano cartesiano;
Medida do ângulo: giro e volta;
Ângulos nos polígonos.






 Medidas de comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura: unidades
convencionais e relações entre as unidades mais convencionais;
 Área e perímetro;
 Noção de volume
 Ampliação e redução de figuras poligonais: reconhecimento de congruência dos
ângulos e da proporcionalidade dos lados;
 Simetria;
 Composição e decomposição de figuras planas.

4º
B
I
M
E
S
T
R
E

 Problemas de contagem;
 Leitura, coleta, classificação, representação de dados em tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas agrupadas, pictóricos e de linhas.
 Espaço amostral e cálculo probabilidades;
 Possibilidade e chance.
 Porcentagem;
 Multiplicação de número decimal por números inteiros;
 Divisão decimal por números inteiros;
 Divisão com quociente decimal.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. - ( História)

Períodos

Conteúdos

1º
BIMESTRE

 Processos de formação das culturas e dos povos e o espaço geográfico ocupado.
 Formas de apropriação do espaço geográfico e as organizações políticas, sociais e
econômicas das comunidades humanas na antiguidade.

2º
BIMESTRE

 O papel das culturas e das religiões na formação da identidade dos povos.
 As diversas experiências religiosas compreendidas a partir do estudo das diferentes
sociedades na Antiguidade.

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

 O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas
e histórias.
 O uso de diferentes linguagens e a tecnologia no processo de comunicação e os
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a ele.
 Importância das tradições orais como forma de construir e manter a identidade em
povos antigos e atuais.
 Permanências e rupturas com as tecnologias do passado e as novas formas de
comunicação.

 O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas
e histórias.
 Formas de marcar a passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos
indígenas originários e os povos africanos.
 Estudo das comunidades e sociedades e a compreensão de que a experiência do
tempo é heterogênea e diversa.
 Tecnologias de marcação, percepção e organização do tempo produzidas em
diferentes contextos históricos.
 Pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, a
partir de diferentes fontes, incluindo orais.
 Diversas possibilidades de interpretação da História.
 Importância do respeito a diversidade e pluralidade de ideias para a construção de
uma sociedade mais democrática

Períodos
1º
BIMESTRE

2º
BIMESTRE

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

Conteúdos
Todo mundo pode ser feliz.
 Texto: A arte de ser feliz.
 Ilustrando e colorindo.
 Musicalização.
 Teatro com o emoji alegria.
 Poemas.
 História em quadrinhos.

A natureza, presente de Deus.
 Texto: Os defensores da natureza.
 Placas de conscientização.
 Elementos da natureza.
 Borboletário.
 Fazendo arte.
 Reciclagem.
 Livro da natureza.

Conectados com o Universo.
 Oficina: Que Universo é esse?
 Fazendo arte.
 Conversando e brincando.
 História em quadrinhos.
 Descobrindo o whatsapp.
 Conectados a fauna.
 Conectados a flora.
 Produção textual.

Ordem e progresso.
 Texto: Direitos e deveres. / Os deveres do escolar.
 Dinâmica: Construindo valores.
 Musicalização.
 Dramatização.
 Cartaz coletivo.
 Jogo das emoções.
 Hora da história.
 Ação de conscientização.
 Mímica.
 Contação de história com fantoches.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. - (Geografia)
Períodos
1º
B
I
M
E
S
T

Conteúdos









Migrar uma ação comum dos seres humanos.
As migrações internas no Brasil.
Crescimento da população brasileira.
Distribuição espacial da população brasileira.
Miscigenação e diversidade cultural na constituição de um povo.
Desigualdade social no Brasil.
As desigualdades étnico-raciais e étnico culturais.
Desigualdades socioeconômicas entre homens e mulheres.

2º
B
I
M
E
S
T
R
E








Cidade, uma construção tipicamente humana.
Entendendo os diferentes tipos de cidades.
As redes urbanas e as conexões do rural com o urbano.
Cidades, espaços em (re) construções.
As tecnologias que ajudam a entender o espaço urbano.
Representações cartográficas do espaço urbano.

3º
B
I
M
E
S
T
R
E








A capacidade humana de criar novas técnicas.
As mudanças espaciais em decorrências das novas técnicas.
O mundo rural diante das inovações técnicas.
O trabalho humano como transformador do espaço.
Os desafios do mundo do trabalho diante das novas tecnologias.
O trabalho no futuro.







Poluição atmosférica e poluição hídrica.
Poluição no meio urbano e saúde humana.
A busca pela sustentabilidade.
Poderes públicos e soluções ambientais.
O papel das instituições na construção de um mundo sustentável.

R
E

4º
B
I
M
E
S
T
R
E

Área do Conhecimento: Ciências da natureza e suas tecnologias. - ( Ciências)
Períodos
1º
B
I
M
E
S
T

R
E

2º
B
I
M
E
S
T
R
E

3º
B
I
M
E
S
T
R
E

Conteúdos









Nutrição e hábitos saudáveis do ser humano;
Nutrição do organismo;
Hábitos saudáveis;
Organização de cardápio equilibrado;
Grupos alimentares;
Distúrbios nutricionais.
Os sistemas humanos são integrados;
As funções e a integração entre os sistemas digestório, respiratório e
circulatório;
 Sistema circulatório e a distribuição de nutrientes;
 A eliminação de resíduos e sistema circulatório.













Universo: origem e características;
Origem do Universo;
A identificação de constelações por meio de mapas e outros métodos;
Períodos do ano em que as constelações são visíveis no início da noite;
Dispositivos para observação à distância- ou para registro de imagens.
Terra e Lua: companheiras de viagem no espaço;
Movimentos da Terra: rotação e translação;
Satélite da Terra: Lua;
Fases da Lua;
Tempo e horários em que a Lua é observável;
Periodicidade das fases da Lua e sua influência na marcação do tempo
terrestre.

 Principais propriedades dos materiais;
 Definição das propriedades físicas dos materiais;
 Propriedades físicas dos materiais: densidade, condutibilidade térmica e
elétrica.
 O ciclo da água na natureza;
 Mudanças de estado físico da água;
 Ciclo hidrológico;
 Ciclo hidrológico na agricultura, no clima e na geração de energia elétrica;
 Ciclo hidrológico no provimento de água potável;
 Ciclo hidrológico no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais
 A importância e a preservação da cobertura vegetal para o ciclo da água.

4º
B
I
M
E
S
T
R
E








Uso sustentável da água;
Água: consumo consciente;
Principais usos da água e formas sustentáveis de utilização da água.
Tecnologias usadas na conservação da água;
Propostas coletivas para o consumo consciente;
Soluções tecnológicas no descarte, reutilização e reciclagem da água.

