


2

Projeto 
Pedagógico

 O que é importante levar em conta ao pla-

nejar e executar um projeto efetivamente interdis-

ciplinar e articulado ao currículo e PPP da esco-

la: uma causa e, nesse caso, a recuperação e ou a 

preservação de um rio, o rio daquele território que 

deverá ser o rio de cada um dos “locais” (alunos, 

professores, gestores, famílias e vizinhos) – o nos-

so rio, o meu rio.

Como fazer
• Identificação do rio mais próximo à escola;

• Escolha do trecho do rio que será objeto do traba-

lho conjunto de recuperação e preservação;

• Seleção de um contexto significativo a ser pro-

blematizado (este contexto deve favorecer as 

aprendizagens previstas no Plano Curricular para 

o ano letivo em questão). Isso não significa limi-

tar-se ao cotidiano imediato, à dimensão concre-

ta ou local de determinado problema. É impor-

tante ampliar o quadro de referências do aluno, 

relacionando problemáticas locais identificadas 

com as globais (na internet pode-se acessar da-

dos e imagens de rios de todo o planeta). Suge-

re-se que o contexto escolhido seja relacionado 

a um desses subtemas: Poluição, História e Per-

tencimento, enchentes e desabamentos; 

• Problematização inicial com uma ou mais questões 

norteadoras. Além de evitar uma inserção artifi-

cial e fragmentada de disciplinas que pouco têm a 

contribuir na investigação do projeto, a problema-

tização também orienta para o tempo necessário, 

em função das atividades que serão demandadas; 

• Identificação das áreas do conhecimento / disci-

plinas que efetivamente podem colaborar na in-

vestigação do problema e questões norteadoras;

• Atentar para flexibilidade a fim de que as áreas de 

conhecimento/disciplinas envolvidas possam an-

tecipar conteúdos de anos posteriores ou retomar 

conteúdos de anos anteriores, caso isso seja ne-

cessário ao projeto desenvolvido;

• É essencial o planejamento detalhando quem, 

onde, quando, como, as atividades serão realiza-
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das e o por quê, de forma a não perder o foco do 

Projeto e, especialmente, o alcance das aprendi-

zagens esperadas;

• Na prática, a duração dos projetos nos diferentes 

anos da escola poderá ser diferenciada entre eles, 

envolvendo períodos de tempo como semanas 

ou meses de acordo com o trabalho dos alunos 

previsto no planejamento;

• Pesquisa e seleção de fontes de informação, em 

diferentes formas e suportes, incluindo os digitais 

e tecnologias assistivas para favorecer a inclusão; 

• Vivência de atividades que favoreçam as diferen-

tes aprendizagens e competências cognitivas e 

socioemocionais; 

• O registro do percurso feito, da “memória” do pro-

jeto com diferentes recursos técnicos e lingua-

gens. A memória do projeto servirá de subsídio 

para outros trabalhos; 

• Avaliação processual, incluindo metacognição e 

autoavaliação, não se detendo no conteúdo pro-

gramático desenvolvido ou no “trabalho final”. 

Podem ser propostos produtos intermediários. É 

importante também que os professores tenham 

definidos os indicadores para a avaliação da apren-

dizagem, os procedimentos e instrumentos que 

serão utilizados em consonância com os objetivos 

de aprendizagem definidos no planejamento;

• As propostas de intervenção na realidade e o le-

vantamento de novas questões a partir do co-

nhecimento construído; 

• O projeto deve favorecer a integração da escola 

com a comunidade; desde a sensibilização inicial 

até a intervenção e socialização de resultados.

Em síntese
 Princípios pedagógicos que norteiam o pro-

jeto: problematização; interdisciplinaridade; con-

textualização; pesquisa e trabalho; autonomia; pro-

tagonismo; interação; inclusão e multiletramento. 
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ExEmPlO dE quAdrO OriENtAdOr dO 
PlANEjAmENtO dE AtiVidAdES dO PrOjEtO

ComPEtênCias 
gErais da 
EduCação 
básiCa 
- bnCC - 
transvErsais 
E trans-
disCiPlinarEs 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 
a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

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

utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.
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ExEmPlO dE quAdrO OriENtAdOr dO 
PlANEjAmENtO dE AtiVidAdES dO PrOjEtO

ComPEtênCias 
gErais da 
EduCação 
básiCa 
- bnCC - 
transvErsais 
E trans-
disCiPlinarEs 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos 
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários.



6

Ensino 
Fundamental 1

ano 1
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ProjEto  “EssE 
rio é mEu”

mACrOtEmA - rECuPErAçãO E PrESErVAçãO dO riO 

ContExto rio x

nívEl dE 
Ensino 

Ensino Fundamental  i

ano 1

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• Características dos materiais

• Escalas de tempo

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, 
recuperação e preservação

Geografia 

• Pontos de referência

• Condições de vida nos lugares de vivência

história 

• As diferentes formas de organização da família e da 
comunidade: os vínculos pessoais e as relações de amizade

matemática

• reconhecimento de números no contexto diário: 
indicação de quantidades, indicação de ordem ou 
indicação de código para a organização de informações

• Coleta e organização de informações

• registros pessoais para comunicação de informações 
coletadas

língua Portuguesa

• reconstrução do contexto de produção, circulação e 
recepção de textos

• Compreensão em leitura 

artes integradas 

• Patrimônio cultural

• Arte e tecnologia
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
– bnCC 

Ciências

• (EF01CI01) Comparar características de diferentes 
materiais presentes em objetos de uso cotidiano, 
discutindo sua origem, os modos como são descartados 
e como podem ser usados de forma mais consciente.

• (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de 
tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a 
sucessão de dias, semanas, meses e anos.

Geografia 

• (EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base 
em itinerários, contos literários, histórias inventadas e 
brincadeiras.

• (EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar 
elementos do local de vivência, considerando referenciais 
espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

• (EF01GE10) descrever características de seus lugares de 
vivência relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, 
vento, calor etc.).

história 

• (EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as 
histórias de sua família e de sua comunidade.

• (EF01HI03) descrever e distinguir os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à escola e à 
comunidade.

• Extra BNCC - História e pertencimento

matemática 

• (EF01MA01) utilizar números naturais como indicador 
de quantidade ou de ordem em diferentes situações 
cotidianas e reconhecer situações em que os números 
não indicam contagem nem ordem, mas sim código de 
identificação.

• (EF01MA21) ler dados expressos em tabelas e em 
gráficos de colunas simples.

• (EF01MA22) realizar pesquisa, envolvendo até duas 
variáveis categóricas de seu interesse e universo de 
até  30 elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
– bnCC

língua Portuguesa 

• (EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola e 
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.

• (EF12LP04) ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

artes integradas  

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo 
a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc. 
nos processos de criação artística.

atividadEs 
PrEvistas 

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; registro através de desenhos; elaboração 
de mapas simples ; pesquisa sobre notícias e fatos sobre a 
história do Rio X; elaboração de linha do tempo; elaboração 
de gráficos simples com dados obtidos; rodas de conversa 
sobre o tema , que podem ser enriquecidas com leitura de 
notícias, histórias e exibição de vídeos/fotos; navegação na 
internet de modo orientado para observação de imagens e 
vídeos sobre o tema.

Produtos 
intErmEdiários 

Ficha de trabalho de campo com desenhos; organização 
das imagens obtidas e associação com dados das 
pesquisas; exposição das imagens para a comunidade; 
murais com sistematização dos dados obtidos  na forma de 
tabelas, gráficos e similares.

ProPosta dE 
intErvEnção 

Elaboração de folder com desenhos feitos no trabalho 
para a comunidade; dramatização com uso de linguagens 
artísticas e digitais.
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ano 2

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• Seres vivos no ambiente

• Plantas

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, recuperação e 
preservação , impacto da poluição sobre os seres vivos 

Geografia 

• localização, orientação e representação espacial

• Os usos dos recursos naturais: solo e água no campo e na 
cidade

história 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e 
interações entre pessoas

• A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências 

   pessoais e da comunidade no tempo e no espaço

• Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória 
materiais e imateriais)

• O tempo como medida

• As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, 
fotografias, vídeos), músicas, escrita, tecnologias digitais de 
informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e 
espaços sociais

• A sobrevivência e a relação com a natureza

matemática

• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e 
da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)

• Problemas envolvendo adição de parcelas iguais 
(multiplicação).

• Problemas envolvendo significados de dobro, metade, 
triplo e terça parte

• medida de comprimento: unidades não padronizadas e 
padronizadas (metro, centímetro e milímetro).
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

matemática

• medida de capacidade e de massa: unidades de medida 
não convencionais e convencionais (litro, mililitro, cm³, 
grama e quilograma)

• medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, 
leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas

língua Portuguesa 

• reconstrução do contexto de produção, circulação e 
recepção de textos

• Compreensão em leitura 

• Formação do leitor

artes integradas 

• Patrimônio cultural

• Arte e tecnologia

ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC 

Ciências 

• (EF02CI04) 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.

• (EF02CI05) investigar a importância da água e da luz para a 
manutenção da vida de plantas em geral.

• (EF02CI06) Identificar as principais partes de uma 
planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função 
desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos.

Geografia

• (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de 
representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) 
para representar componentes da paisagem dos lugares 
de vivência.

• (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência 
(escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua).

• (EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição 
de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) 
por meio de representações espaciais da sala de aula e 
da escola.

• (EF02GE11) reconhecer a importância do solo e da água 
para a vida, identificando seus diferentes usos (plantação 
e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

história 

• (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais 
que as pessoas exercem em diferentes comunidades.

• (EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam 
à percepção de mudança, pertencimento e memória.

• (EF02HI04) Selecionar e compreender o significado 
de objetos e documentos pessoais como fontes de 
memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, 
escolar e comunitário.

• (EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos 
da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo 
(antes, durante, ao mesmo tempo e depois).

• (EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores 
do tempo presentes na comunidade, como relógio e 
calendário.

• (EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da 
comunidade registradas em diferentes fontes.

• (EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive, seus 
significados, suas especificidades e importância.

• (EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados 
pelas diferentes formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive.

matemática 

• (EF02MA06) resolver e elaborar problemas de adição e 
de subtração, envolvendo números de até três ordens, 
com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, utilizando estratégias pessoais.

• (EF02MA07) resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de 
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de 
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens 
e/ou material manipulável.

• (EF02MA08) resolver e elaborar problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte 
de imagens ou material manipulável, utilizando 
estratégias pessoais.

• (EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos 
de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, 
utilizando unidades de medida não padronizadas 
e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e 
instrumentos adequados.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

matemática

• (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade 
e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades 
de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, 
mililitro, grama e quilograma).

• (EF02MA18) indicar a duração de intervalos de tempo 
entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, para planejamentos e organização 
de agenda.

língua Portuguesa

• (EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

• (EF12LP04) ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor ou já com 
certa  autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

• (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compartilhada), textos que circulam 
em meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses.

artes integradas 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo 
a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 
nos processos de criação artística.
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atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de imagens 
do Rio X; registro através de desenhos e pequenos textos; 
identificação de seres vivos observados em campo com 
apoio de dados pesquisados em outras fontes; elaboração 
de mapas para localização do rio e entorno; pesquisa 
sobre notícias e fatos sobre a história do Rio X; entrevistas 
buscando relatos orais da família e comunidade (registro 
gravado e depois escrito de forma sintetizada); elaboração 
de linha do tempo com registros de fatos marcantes; 
resolução de problemas matemáticos para análise da 
situação do rio e elaboração de gráficos simples com dados 
obtidos; rodas de conversa sobre o tema , que podem ser 
enriquecidas com leitura de notícias, histórias e exibição 
de vídeos/fotos; navegação na internet de modo orientado 
para observação de imagens e vídeos sobre o tema.

Produtos 
intErmEdiários

Ficha de trabalho de campo com desenhos e pequenos 
textos; organização das imagens obtidas e associação 
com dados das pesquisas; exposição das imagens para 
a comunidade; murais com sistematização dos dados 
obtidos na forma de tabelas, gráficos e similares.

ProPosta dE 
intErvEnção 

Elaboração de álbum ilustrado com os seres vivos 
identificados no ecossistema do rio (pode-se comparar se 
houve manutenção, perda ou aumento da biodiversidade 
ao longo da história). O livreto pode ser ilustrado com  
desenhos pelos alunos. Organizar um dia de lançamento 
com cópias reproduzidas para serem vendidas ou doadas 
à comunidade.
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ano 3

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• Características e desenvolvimento dos animais (ênfase 
em características de animais relacionados ao rio e 
entorno)

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, 
recuperação e preservação

Geografia 

• Paisagens naturais e antrópicas em transformação

• Representações cartográficas

• Natureza, ambientes e qualidade de vida

• Produção, circulação e consumo

• impactos das atividades humanas

• Pontos de referência: condições de vida nos lugares  
de vivência

história 

• O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos 
que compõem a cidade e os municípios: os desafios 
sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive

• A produção dos marcos da memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.)

• A cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas 
de conservação ambiental

matemática 

• Significado de medida e de unidade de medida 

• medidas de comprimento (unidades não convencionais 
e convencionais): registro, instrumentos de medida, 
estimativas e comparações 

• medidas de capacidade e de massa (unidades não 
convencionais e convencionais): registro, estimativas e 
comparações

• Comparação de áreas por superposição
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

matemática 

• medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais 
e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de 
relações entre unidades de medida de tempo 

• Probabilidade e estatística 

• Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: 
espaço amostral 

• leitura, interpretação e representação de dados em 
tabelas de dupla entrada e gráficos de barras

• Coleta, classificação e representação de dados referentes 
a variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos

língua Portuguesa  

• Decodificação/Fluência de leitura 

• Formação de leitor 

• Estratégia de leitura

• Compreensão em leitura

• Escrita colaborativa

• Produção de texto oral

• Planejamento e produção de texto

artes integradas 

• Patrimônio cultural 

• Arte e tecnologia

• Processos de criação

ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

• (EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida 
(o que comem, como se reproduzem, como se deslocam 
etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.

• (EF03CI05) descrever e comunicar as alterações que 
ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

• (EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos 
com base em características externas comuns (presença 
de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia 

• (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos 
atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a 
outros lugares.

• (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais 
e tridimensionais em diferentes tipos de representação 
cartográfica.

• (EF03GE07) reconhecer e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 

• (EF03GE08) relacionar a produção de lixo doméstico 
ou da escola aos problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e 
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno.

• (EF03GE09) investigar os usos dos recursos naturais, com 
destaque para os usos da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados por esses usos.

 • (EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas 
urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim 
como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 
máquinas.

história 

• (EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que 
formam a cidade, o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a 
formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida 
rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de 
grandes empresas etc.

• (EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.

• (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em 
que vive e compreender seus significados.

• (EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 
(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo 
os critérios que explicam a escolha desses nomes.

• (EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço 
doméstico, os espaços públicos e as áreas de conservação 
ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

matemática 

• (EF03MA17) reconhecer que o resultado de uma medida 
depende da unidade de medida utilizada.

• (EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o 
instrumento mais apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 

• (EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, 
utilizando unidades de medida não padronizadas 
e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e 
milímetro) e diversos instrumentos de medida.

• (EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de 
rótulos e embalagens, entre outros.

• (EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, 
áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de 
desenhos.

• (EF03MA22) ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para 
informar os horários de início e término de realização de 
uma atividade e sua duração.

• (EF03MA23) ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e 
entre minuto e segundos.

• (EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, 
todos os resultados possíveis, estimando os que têm 
maiores ou menores chances de ocorrência. 

• (EF03MA26) resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas.

• (EF03MA27) ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colunas, envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, utilizando termos como maior 
e menor frequência, apropriando-se desse tipo de 
linguagem para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos.

• (EF03MA28) realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, 
organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas 
simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos 
de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF35LP01) ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade adequado.

• (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis 
em meios digitais para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura.

• (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global.

• (EF35LP04) inferir informações implícitas nos textos lidos.

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

• (EF03LP18) 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, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo 
com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação 
a jornais ou revistas), dentre outros gêneros do campo 
político-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo 
com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público 
infantil, observando os recursos de persuasão utilizados 
nos textos publicitários e de propaganda (cores, 
imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, 
tamanho e tipo de letras, diagramação).

• (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal 
e estrutura adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF03LP22) Planejar e 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.

• (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 
professor, informações de interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais, em textos que circulam em meios 
impressos ou digitais.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

artes integradas 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo 
a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 
nos processos de criação artística.

• (EF15AR23) reconhecer e experimentar, em projetos 
temáticos, as relações processuais entre diversas 
linguagens artísticas.

atividadEs 
PrEvistas 

trabalho de campo para observação e obtenção 
de imagens do Rio X; registro através de desenhos; 
elaboração de mapas simples; pesquisa sobre notícias 
e fatos sobre a história do Rio X; elaboração de linha 
do tempo; elaboração de gráficos simples com dados 
obtidos; rodas de conversa sobre o tema, que podem ser 
enriquecidas com leitura de notícias, histórias e exibição 
de vídeos/fotos; navegação na internet de modo orientado 
para observação de imagens e vídeos sobre o tema; 
organização de murais com imagens e dados acerca da 
biodiversidade no ambiente aquático com ênfase em rios.

Produtos 
intErmEdiários 

Cartas colaborativas; fichas de registro de atividades de 
campo; roteiro para telejornal sobre o projeto realizado. 
Pde ser gravado e exibido na página da escola ou em 
evento  previamente organizado. Podem ser utilizados 
desenhos, fotos e vídeos  obtidos pelos alunos ao longo 
do projeto e imagens históricas de domínio público. 
Cartazes para campanha de sensibilização e mobilização 
da comunidade.

ProPosta dE 
intErvEnção 

Enviar cartas elaboradas coletivamente após 
sistematização do conhecimento construído a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas ) e a órgãos ambientais 
acerca da situação e ações relativas à recuperação e 
preservação do rio.
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Ensino 
Fundamental 1

ano 4
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ano 4

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o  rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• misturas

• Cadeias alimentares simples

• microrganismos

• Extra BNCC- Conceitos básicos de poluição, 
eutrofização, recuperação e preservação 

Geografia 

• instâncias do poder público e canais de participação social

• Produção, circulação e consumo

• Elementos constitutivos dos mapas

• Conservação e degradação da natureza

história 

• O passado e o presente: a noção de permanência e as 
lentas transformações sociais e culturais

• A circulação de pessoas e as transformações no meio 
natural

• Extra BNCC – pertencimento 

matemática

• Problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida

• medidas de comprimento, massa e capacidade: 
estimativas, utilização de instrumentos de medida e de 
unidades de medida convencionais mais usuais

• 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

• diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis 
numéricas

• Coleta, classificação e representação de dados de 
pesquisa realizada
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa 

• Decodificação/Fluência de leitura 

• Formação de leitor 

• Estratégia de leitura

• Compreensão em leitura

• Escrita colaborativa

• Produção de texto oral

• Planejamento e produção de texto

• Planejamento de texto oral

• Exposição oral

artes integradas 

• Patrimônio cultural 

• Arte e tecnologia

• Processos de criação

ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

• (EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo 
sua composição.

• (EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares 
simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres 
vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção de alimentos.

• (EF04CI05) descrever e destacar semelhanças e diferenças 
entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os 
componentes vivos e não vivos de um ecossistema.

• (EF04CI06) relacionar a participação de fungos e 
bactérias no processo de decomposição, reconhecendo 
a importância ambiental desse processo.

Geografia 

• (EF04GE03) distinguir funções e papéis dos órgãos 
do poder público municipal e canais de participação 
social na gestão do município, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos municipais.

• (EF04GE08) descrever e discutir o processo de produção 
(transformação de matérias-primas), circulação e 
consumo de diferentes produtos.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia

• (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças.

• (EF04GE11) Identificar as características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) 
no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas.

história

• (EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências 
nos modos de vida de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente.

• (EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e 
a natureza e discutir o significado do nomadismo e da 
fixação das primeiras comunidades humanas.

• Extra BNCC - História e pertencimento 

matemática

• (EF04MA06) resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização retangular e 
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

• (EF04MA07) resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição equitativa e de 
medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

• (EF04MA20) medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades 
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local.

• (EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas 
ou pictóricos, com base em informações das diferentes 
áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise.

• (EF04MA28) realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados coletados 
por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 
agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

• (EF04LP10) ler e compreender, com autonomia, cartas 
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero carta e considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto.

• (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, 
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.

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

• (EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 
universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as convenções do gênero 
notícia e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal 
e estrutura adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de 
interesse, com base em resultados de observações 
e pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e 
gráficos ou tabelas simples, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto

• (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, 
tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de 
observação e pesquisa, como forma de apresentação de 
dados e informações.

• (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 
sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando 
a linguagem à situação comunicativa.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

artes integradas 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo 
a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 
nos processos de criação artística.

• (EF15AR23) reconhecer e experimentar, em projetos 
temáticos, as relações processuais entre diversas 
linguagens artísticas.

atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; registro através de desenhos, fotos e 
vídeos; exibição de vídeos/fotos; navegação na internet de 
modo orientado e organização de debates; representações 
de cadeias alimentares utilizando jogos e simulações; 
interpretação, análise e resolução de situações-problema 
baseadas em dados reais para aplicação de conceitos 
matemáticos e científicos; experimentos, montagem e 
observação de terrários e aquários.

Produtos 
intErmEdiários

relatórios de acompanhamento das atividades incluindo 
os experimentos; Concepção e elaboração de jogo (com 
criação de regras; pesquisa de dados; seleção de suporte 
(digital, material, dramatizado etc) e aplicação na turma.

ProPosta dE 
intErvEnção

Produzir um jornal impresso ou digital  sobre as diferentes 
etapas do projeto realizado  e organizar sua divulgação. 
Podem ser utilizados desenhos, fotos e vídeos  obtidos 
pelos alunos e imagens de domínio público.
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Ensino 
Fundamental 1

ano 5
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ano 5

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• Ciclo hidrológico

• Consumo consciente

• Reciclagem

• Extra BNCC- Conceitos básicos de poluição, recuperação 
e preservação

Geografia 

• Qualidade ambiental

• Diferentes tipos de poluição

• Gestão pública da qualidade de vida

história 

• As formas de organização social e política: a noção  
de Estado

• As tradições orais e a valorização da memória

• O surgimento da escrita e a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, culturas e histórias

• Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade

matemática 

• Cálculo de porcentagens e representação fracionária

• Grandezas diretamente proporcionais

• Problemas envolvendo a partição de um todo em duas 
partes proporcionais

• Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) 
e representação de deslocamentos no plano cartesiano

• Medidas de comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as unidades de medida 
mais usuais

• Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações

• Noção de volume

• Leitura, coleta, classificação interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa 

• Decodificação/Fluência de leitura

• Formação de leitor

• Estratégia de leitura

• Compreensão em leitura

• Escrita colaborativa

• Produção de texto oral

• Planejamento e produção de texto

• Planejamento de texto oral

• Exposição oral

• Forma de composição dos textos

• Adequação do texto às normas de escrita

artes integradas 

• Patrimônio cultural 

• Arte e tecnologia

• Processos de criação

ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências

• (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças 
de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico 
e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na 
geração de energia elétrica, no provimento de água potável 
e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

• (EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a 
importância da cobertura vegetal para a manutenção 
do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de 
água e da qualidade do ar atmosférico.

• (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e 
propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

• (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um 
consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas 
para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem 
de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia

• (EF05GE10) reconhecer e comparar atributos da qualidade 
ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de 
água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés 
negras etc.).

 • (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais 
que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, 
indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico 
etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses 
problemas.

• (EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais 
de participação social responsáveis por buscar soluções 
para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio 
ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir 
as propostas implementadas por esses órgãos que afetam 
a comunidade em que vive.

história

• (EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização 
do poder político com vistas à compreensão da ideia de 
Estado e/ou de outras formas de ordenação social.

• (EF05HI10) inventariar os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios ao longo do tempo.

• (EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens 
e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.

• (EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e 
discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos 
que compõem a sociedade na nomeação desses marcos 
de memória.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

• (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, 
dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de 
acordo com as convenções dos gêneros e considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato 
veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é 
mais confiável e por quê.

• (EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma 
reportagem digital sobre temas de interesse da turma, 
a partir de buscas de informações, imagens, áudios e 
vídeos na internet, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.

• (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal 
e estrutura adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• (EF05LP26) utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e verbal, convenções de escrita de 
citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas.

• (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 
sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando 
a linguagem à situação comunicativa.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

artes integradas

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo 
a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 
nos processos de criação artística.

• (EF15AR23) reconhecer e experimentar, em projetos 
temáticos, as relações processuais entre diversas 
linguagens artísticas.

atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção 
de imagens do Rio X; registro através de desenhos; 
elaboração de mapas simples; pesquisa sobre notícias 
e fatos correlatos ao tema do projeto  em diferentes 
veículos da mídia bem como projetos similares em outros 
lcais/escolas;  elaboração de gráficos e tabelas variados 
com dados obtidos; navegação na internet de modo 
orientado para observação de imagens e vídeos sobre 
o tema.; júris simulados; organização de campanhas de 
coleta seletiva de resíduos e óleo de cozinha; elaboração 
de maquetes sobre ciclo da água, visita a estação de 
tratamento da água; oficinas para aplicação dos 5 R.

Produtos 
intErmEdiários

Relatórios de acompanhamento; maquetes feitas com 
materiais reciclados/reaproveitados; apresentações orais  
das oficinas (foco em resíduos que afetam rios)

ProPosta dE 
intErvEnção

Organização de uma feira transdisciplinar na escola  
com foco na sustentabilidade e preservação dos recursos 
hídricos (etapas do planejamento à realização  
e divulgação).
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Ensino 
Fundamental 2

ano 6
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ano 6

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• misturas homogêneas e heterogêneas

• transformações químicas

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, 
recuperação e preservação

Geografia

• identidade sociocultural 

• relações entre os componentes físico-naturais

• transformação das paisagens naturais e antrópicas

• Fenômenos naturais e sociais representados de 
diferentes maneiras 

• Natureza, ambientes e qualidade de vida

• Biodiversidade e ciclo hidrológico

história

• História: tempo, espaço e formas de registros

• A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões 
sobre o sentido das cronologias

• Formas de registro da história e da produção do 
conhecimento histórico

matemática

• Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão  
e potenciação) com números naturais

• divisão euclidiana

• Problemas sobre medidas envolvendo grandezas 
como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, 
capacidade e volume

• Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas 
ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis 
categóricas e variáveis numéricas 

• Coleta de dados, organização e registro

• Construção de diferentes tipos de gráficos para 
representá-los e interpretação das informações



39

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa 

• Produção de textos

• Consideração das condições de produção de textos de 
divulgação científica

• Estratégias de escrita

• Consideração das condições de produção

• Estratégias de produção: planejamento, textualização  
e revisão/edição

• relação entre textos

• Estratégias de produção: planejamento de textos 
informativos

• leitura

• Curadoria de informação

• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição

• Oralidade 

• Fono-ortografia

• Elementos notacionais da escrita

artes integradas 

• Contextos e práticas 

• materialidades

• Processos de criação 

• Arte e tecnologia 
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências

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

• Compreender conceitos fundamentais e estruturas 
explicativas das Ciências da Natureza, bem como 
dominar processos, práticas e procedimentos da 
investigação científica, de modo a sentir segurança 
no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e 
tecnológico (incluindo o digital), como também as relações 
que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade 
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
Ciências da Natureza.

• Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais 
e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor 
alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 
incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

• Construir argumentos com base em dados, evidências 
e informações confiáveis e negociar e defender 
ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

• utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 
informação e comunicação para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética.

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza 
para tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde 
individual e coletiva, com base em princípios éticos, 
democráticos, sustentáveis e solidários.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências

• (EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a 
mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, 
água e areia etc.).

• (EF06CI02) Identificar evidências de transformações 
químicas a partir do resultado de misturas de materiais que 
originam produtos diferentes dos que foram misturados 
(mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de 
vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

Geografia e História

• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-
científico-informacional com base nos conhecimentos 
das Ciências Humanas, considerando suas variações 
de significado no tempo e no espaço, para intervir em 
situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas 
do mundo contemporâneo.

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

• interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 
relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, 
com base nos instrumentos de investigação das Ciências 
Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza.

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo 
espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em 
tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos 
das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias 
e opiniões que respeitem e promovam os direitos 
humanos e a consciência socioambiental, exercitando 
a responsabilidade e o protagonismo voltados para o 
bem comum e a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica 
e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do 
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo 
e conexão.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia

• (EF06GE01) Comparar modificações das paisagens 
nos lugares de vivência e os usos desses lugares em 
diferentes tempos.

• (EF06GE04) descrever o ciclo da água, comparando 
o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais componentes da morfologia 
das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no 
modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.

• (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana 
com a natureza a partir do surgimento das cidades

• (EF06GE08) medir distâncias na superfície pelas escalas 
gráficas e numéricas dos mapas.

• (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-
diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando 
à representação de elementos e estruturas da superfície 
terrestre.

• (EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo 
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 
tratamento e redes de distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.

• (EF06GE11) Analisar distintas interações das 
sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo.

• (EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos 
e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no 
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes 
urbanos.

história 

• (EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão 
da noção de tempo e de periodização dos processos 
históricos (continuidades e rupturas).

• (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do 
saber histórico e analisar o significado das fontes 
que originaram determinadas formas de registro em 
sociedades e épocas distintas.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

matemática 

• (EF06MA03) resolver e elaborar problemas que 
envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 
aproximados) com números naturais, por meio de 
estratégias variadas, com compreensão dos processos 
neles envolvidos com e sem uso de calculadora.

• (EF06MA24) resolver e elaborar problemas que 
envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade 
e volume (sólidos formados por blocos retangulares), 
sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas 
às outras áreas do conhecimento.

• (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e 
os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes 
e datas) em diferentes tipos de gráfico.

• (EF06MA32) interpretar e resolver situações que 
envolvam dados de pesquisas sobre contextos 
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo 
responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em 
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.

• (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa 
referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos 
e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, 
representação e interpretação das informações, em 
tabelas, vários tipos de gráficos e texto.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, 
a partir da elaboração de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de 
leituras ou de registros de experimentos ou de estudo 
de campo, produzir, revisar e editar textos voltados 
para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, reportagem científica, 
verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de 
experimento científico, relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção, 
que podem envolver a disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 
da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, 
o contexto de circulação do texto, as finalidades 
etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias ao texto literário.

• (EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade.

• (EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista 
as condições de produção, do texto – objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a 
partir da escolha do fato a ser noticiado (de relevância 
para a turma, escola ou comunidade), do levantamento 
de dados e informações sobre o fato – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, 
consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de 
eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da 
escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. 
e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de 
publicação em sites ou blogs noticiosos).

• (EF67LP20) realizar pesquisa, a partir de recortes 
e questões definidos previamente, usando fontes 
indicadas e abertas.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF67LP21) divulgar resultados de pesquisas por meio 
de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos 
etc.

• (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou 
esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases  
e citações.

• (EF67LP23) respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

• (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, 
obedecendo as convenções da língua escrita.

• (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

artes integradas 

• (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens 
das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.

• (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

• (EF69AR06) desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

• (EF69AR07) dialogar com princípios conceituais, 
proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais.

• (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
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atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; estudo do conceito de poluição com 
ênfase na poluição de rios; pesquisa sobre notícias e fatos 
sobre poluição do Rio X e outros; análise matemática 
dos dados obtidos; pesquisa sobre estratégias de 
despoluição; exibição de filmes com debates associados 
e síntese de ideias ao final; elaboração de roteiros para 
dramatização; edição de jornais impressos, digitais ou 
radiofônicos; entrevistas com pessoas da comunidade 
para levantamento de opiniões e concepções e do grau 
de informação; visitas técnicas orientadas; campanhas 
na escola e comunidade  para uso racional de recursos 
hídricos e destino adequado de resíduos ; estudo 
comparado  de casos  (de locais e períodos históricos 
diferentes, incluindo projeções futuras); modelos 
matemáticos simples, representações tridimensionais; 
experimentos e simulações de fenômenos. 

Organização do diário do rio  para reconstruir a história 
do curso d’água a partir de uma data, por exemplo, de 
20 anos atrás até os dias de hoje e o futuro possível/
desejado. Pode-se pesquisar  a origem e significado do 
nome do rio , como os moradores locais se relacionaram 
com ele ao longo dos anos, que atividades desenvolveram 
(lazer, abastecimento de água, pesca, transporte..) 
que ações contribuíram para sua situação atual? Pode-
se entrevistar moradores antigos do bairro/ cidade, 
familiares, buscar dados em jornais e revistas, internet , 
arquivos oficiais etc . Para projetar o provável futuro do 
rio no diário pode-se perguntar nas entrevistas o que 
mudou e o que acham que acontecerá. Sugere-se gravar 
(o telefone celular em esse recurso) e/ou usar um caderno 
de anotações . Esses relatos devem ser associados 
aos resultados da pesquisa e observação em campo, 
identificando elementos que degradam ou conservam o 
rio. Sugere-se ilustrar o diário do rio (etapas do passado, 
presente e futuro provável /desejado) com fotos, mapas, 
desenhos , charges e outras formas de expressão artística. 
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Produtos 
intErmEdiários

Relatório; organização das imagens obtidas e associação 
com dados das pesquisas; exposição das fotos para a 
comunidade; sistematização dos dados obtidos, incluindo  
cálculo de volume e outros  na forma de tabelas , gráficos 
e similares. Os diários dos rios.

ProPosta dE 
intErvEnção

Elaboração de cartilha ou folder para a comunidade; 
produção de carta /abaixo assinado para autoridades. 
Organização e realização de atos simbólicos como Abraço 
ao Rio, ou Corrente de Amigos da Água ou similares 
para a mobilização da comunidade e da mídia; Rodas 
de conversas, contação de histórias. Apresentação dos 
diários produzidos para a escola e comunidade.
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Ensino 
Fundamental 2

ano 7
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ano 7

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• diversidade de ecossistemas

• Fenômenos naturais e impactos ambientais

• Programas e indicadores de saúde pública

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, 
recuperação e preservação

Geografia 

• mapas temáticos do Brasil

• Natureza, ambientes e qualidade de vida 

• Biodiversidade brasileira

história 

Não vinculado diretamente à BNCC

matemática 

• Problemas envolvendo medições

• Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados

• Pesquisa amostral e pesquisa censitária

• Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos 
dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação 
das informações

• Gráficos de setores: interpretação, pertinência e 
construção para representar conjunto de dados
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa

• Produção de textos

• Consideração das condições de produção de textos de 
divulgação científica

• Estratégias de escrita

• Consideração das condições de produção

• Estratégias de produção: planejamento, textualização e 
revisão/edição

• relação entre textos

• Estratégias de produção: planejamento de textos 
informativos

• leitura

• Curadoria de informação

• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição

• Oralidade 

• Fono-ortografia

• Elementos notacionais da escrita

• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital

• modalização

artes integradas 

• Contextos e práticas 

• materialidades

• Processos de criação 

• Arte e tecnologia
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

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

• Compreender conceitos fundamentais e estruturas 
explicativas das Ciências da Natureza, bem como 
dominar processos, práticas e procedimentos da 
investigação científica, de modo a sentir segurança 
no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 
social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando 
a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas 
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza.

• Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do 
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao 
mundo do trabalho.

• Construir argumentos com base em dados, evidências 
e informações confiáveis e negociar e defender 
ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

• utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 
informação e comunicação para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos e 
resolver problemas das Ciências da Natureza de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética.

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a 
questões científico-tecnológicas e socioambientais e 
a respeito da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

• (EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas 
brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao 
tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura 
etc., correlacionando essas características à flora e fauna 
específicas.

• (EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por 
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam 
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a 
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.

• (EF07CI09) interpretar as condições de saúde da 
comunidade, cidade ou estado, com base na análise e 
comparação de indicadores de saúde (como taxa de 
mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados de políticas públicas 
destinadas à saúde.

• (EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, 
incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida 
humana, considerando indicadores ambientais e de 
qualidade de vida.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia e História 

• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio 
técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando 
suas variações de significado no tempo e no espaço, 
para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 
diante de problemas do mundo contemporâneo.

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo 
a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

• interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas 
com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes 
culturas, com base nos instrumentos de investigação 
das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento 
e a valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no 
mesmo espaço e em espaços variados, e eventos 
ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em 
espaços variados.

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos 
das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias 
e opiniões que respeitem e promovam os direitos 
humanos e a consciência socioambiental, exercitando 
a responsabilidade e o protagonismo voltados para o 
bem comum e a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica 
e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do 
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, 
ritmo e conexão
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia 

• (EF07GE09) interpretar e elaborar mapas temáticos 
e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, 
com informações demográficas e econômicas do 
Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais.

• (EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 
gráficos de setores e histogramas, com base em dados 
socioeconômicos das regiões brasileiras.

• (EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-
naturais no território nacional, bem como sua distribuição 
e biodiversidade (Florestas tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e matas de Araucária).

• (EF07GE12) Comparar unidades de conservação 
existentes no município de residência e em outras 
localidades brasileiras, com base na organização do 
Sistema Nacional de unidades de Conservação (SNuC).

história

• Competências da área (em conjunto com geografia)

matemática

• (EF07MA29) resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos 
oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 
conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica 
é aproximada

• (EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, 
o significado de média estatística como indicador 
da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor 
e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do 
conjunto de dados.

• (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de 
ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados 
para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas 
e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

 • (EF07MA37) interpretar e analisar dados apresentados em 
gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema que considere as pesquisas 
feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou 
de registros de experimentos ou de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, 
tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete 
de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, 
relato de experimento científico, relato (multimidiático) 
de campo, tendo em vista seus contextos de produção, 
que podem envolver a disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 
da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, 
o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário.

• (EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade.

• (EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista 
as condições de produção, do texto – objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir 
da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados 
e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas 
com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, 
análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 
registro dessas informações e dados, da escolha de fotos 
ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma 
estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou 
blogs noticiosos).

• (EF67LP20) realizar pesquisa, a partir de recortes e 
questões definidos previamente, usando fontes indicadas 
e abertas.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF67LP21) divulgar resultados de pesquisas por meio 
de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.

• (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou 
esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e 
citações.

• (EF67LP23) respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

• (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, 
obedecendo as convenções da língua escrita.

• (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

artes integradas 

• (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens 
das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.

• (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

• (EF69AR06) desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

• (EF69AR07) dialogar com princípios conceituais, 
proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais.

• (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
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atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; estudo do conceito de poluição com 
ênfase na poluição de rios; pesquisa sobre notícias e fatos 
sobre poluição do Rio X e outros; análise matemática dos 
dados obtidos; pesquisa sobre estratégias de despoluição; 
leitura de paradidáticos sobre o tema e discussão 
orientada; exibição de filmes com debates associados 
e síntese de ideias ao final; elaboração de roteiros para 
dramatização; edição de jornais impressos, digitais ou 
radiofônicos; entrevistas com pessoas da comunidade 
para levantamento de opiniões e concepções e do grau 
de informação; visitas técnicas orientadas; campanhas 
na escola e comunidade  para uso racional de recursos 
hídricos e destino adequado de resíduos; estudo 
comparado de casos  (de locais e períodos históricos 
diferentes, incluindo projeções futuras); modelos 
matemáticos simples, representações tridimensionais; 
experimentos e simulações de fenômenos; murais com 
notícias publicadas em jornais impressões sobre o tema.

Produtos 
intErmEdiários

Relatório; organização das imagens obtidas e associação 
com dados das pesquisas; exposição das fotos para a 
comunidade; sistematização dos dados obtidos, incluindo 
cálculo de volume e outros  na forma de tabelas , gráficos 
e similares.

ProPosta dE 
intErvEnção

Elaboração de cartilha ou folder para a comunidade; 
produção de carta /abaixo assinado para autoridades. 
Ecogincanas com jogos e desafios ou concursos(elaborar 
regulamento e pensar numa premiação beneficiando 
o coletivo e a cooperação); campanha para adesão de 
voluntários em instituições da comunidade como escolas, 
associações de moradores, cooperativas , clubes etc.
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Ensino 
Fundamental 2

ano 8
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ano 8

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• mecanismos reprodutivos (proliferação de algas e outras 
formas de vida)

• Clima

• Extra BNCC - Conceitos básicos de poluição, 
recuperação e preservação 

Geografia 

• transformações do espaço na sociedade urbano-
industrial na América latina

• Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da 
América e África

• diversidade ambiental e as transformações nas 
paisagens na América latina

história 

Não vinculado diretamente à BNCC

matemática 

• Porcentagens 

• Área de figuras planas

• medidas de capacidade 

• Probabilidade e estatística 

• Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus 
elementos constitutivos e adequação para determinado 
conjunto de dados
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa 

• Produção de textos

• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição

• Consideração das condições de produção

• leitura

• relação entre textos 

• Curadoria de informação

• Oralidade 

• Caracterização do campo jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura 
digital

• Análise linguística-semiótica

• Fono-ortografia

• Escuta

• Apreender o sentido geral dos textos

• Apreciação e réplica

• Produção/Proposta

• Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à 
participação social

• relação entre contexto de produção e características 
composicionais e estilísticas dos gêneros

• Apreciação e réplica

• Estratégias e procedimentos de leitura em textos 
reivindicatórios ou propositivos 

• Estratégia de produção: planejamento de textos 
reivindicatórios ou propositivos

artes integradas 

• Contextos e práticas 

• materialidades

• Processos de criação 

• Arte e tecnologia
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

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

• Compreender conceitos fundamentais e estruturas 
explicativas das Ciências da Natureza, bem como 
dominar processos, práticas e procedimentos da 
investigação científica, de modo a sentir segurança 
no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 
social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando 
a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas 
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza.

• Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do 
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao 
mundo do trabalho.

• Construir argumentos com base em dados, evidências 
e informações confiáveis e negociar e defender 
ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

• utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 
informação e comunicação para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos e 
resolver problemas das Ciências da Natureza de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética.

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a 
questões científico-tecnológicas e socioambientais e 
a respeito da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências

• (EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos 
em plantas e animais em relação aos mecanismos 
adaptativos e evolutivos.

• (EF08CI16) discutir iniciativas que contribuam 
para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana.

Geografia e História 

• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio 
técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando 
suas variações de significado no tempo e no espaço, 
para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 
diante de problemas do mundo contemporâneo.

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo 
a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

• interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas 
com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes 
culturas, com base nos instrumentos de investigação 
das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento 
e a valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no 
mesmo espaço e em espaços variados, e eventos 
ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em 
espaços variados.

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos 
das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias 
e opiniões que respeitem e promovam os direitos 
humanos e a consciência socioambiental, exercitando 
a responsabilidade e o protagonismo voltados para o 
bem comum e a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica 
e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do 
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo 
e conexão.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia

• (EF08GE15) Analisar a importância dos principais 
recursos hídricos da América latina (Aquífero Guarani, 
Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, 
sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre 
outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e 
comercialização da água.

• (EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de 
representação cartográfica para analisar as redes e as 
dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de 
solos da África e América.

• (EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais 
dos países da América latina, analisando seu uso para a 
produção de matéria-prima e energia e sua relevância 
para a cooperação entre os países do mercosul.

história
• Competências da área (em conjunto com geografia)

matemática 

• (EF08MA04) resolver e elaborar problemas, envolvendo 
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias 
digitais.

• (EF08MA19) resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de área de figuras geométricas, 
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, 
triângulos e círculos), em situações como determinar 
medida de terrenos.

• (EF08MA20) reconhecer a relação entre um litro e um 
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes.

• (EF08MA21) resolver e elaborar problemas que 
envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo 
formato é o de um bloco retangular.

• (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de 
gráficos para representar um conjunto de dados de uma 
pesquisa.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, 
a partir da elaboração de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de 
leituras ou de registros de experimentos ou de estudo 
de campo, produzir, revisar e editar textos voltados 
para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, reportagem científica, 
verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de 
experimento científico, relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção, 
que podem envolver a disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 
da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, 
o contexto de circulação do texto, as finalidades 
etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias ao texto literário.

• (EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade.

• (EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em 
vista as condições de produção, do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação 
etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de 
relevância para a turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informações sobre o fato – 
que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, 
cobertura de eventos etc.–, do registro dessas 
informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a 
produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura 
hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs 
noticiosos).
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF67LP20) realizar pesquisa, a partir de recortes 
e questões definidos previamente, usando fontes 
indicadas e abertas.

• (EF67LP21) divulgar resultados de pesquisas por meio 
de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.

• (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou 
esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e 
citações.

• (EF67LP23) respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

• (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, 
obedecendo as convenções da língua escrita.

• (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

artes integradas 

• (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens 
das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.

• (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

• (EF69AR06) desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

• (EF69AR07) dialogar com princípios conceituais, 
proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais.

• (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
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atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; estudo do conceito de poluição 
com ênfase na poluição de rios; pesquisa sobre 
notícias e fatos sobre poluição do Rio X e outros; 
análise matemática dos dados obtidos ; pesquisa 
sobre estratégias de despoluição; exibição de filmes 
com debates associados e síntese de ideias ao final; 
elaboração de roteiros para dramatização; edição de 
jornais impressos, digitais ou radiofônicos; entrevistas 
com pessoas da comunidade para levantamento 
de opiniões e concepções e do grau de informação; 
visitas técnicas orientadas; campanhas na escola e 
comunidade  para uso racional de recursos hídricos 
e destino adequado de resíduos; estudo comparado  
de casos  (de locais e períodos históricos diferentes, 
incluindo projeções futuras); modelos matemáticos 
simples, representações tridimensionais; experimentos e 
simulações de fenômenos.

Produtos 
intErmEdiários

Relatório; organização das imagens obtidas e associação 
com dados das pesquisas; exposição das fotos ou vídeos 
produzidos para a comunidade; sistematização dos dados 
obtidos, incluindo cálculo de volume e outros na forma de 
tabelas, gráficos e similares; maquetes e outras formas de 
representação.

ProPosta dE 
intErvEnção

Elaboração de material informativo para a comunidade; 
produção de carta /abaixo assinado para autoridades; 
edição periódica de jornal ou similar, mutirão ou 
atividade similar de mobilização comunitária, feiras com 
estandes para apresentação de experimentos realizados 
e das representações ( maquetes, modelos, cartazes e 
outras); minicursos e oficinas simples ministrados pelos 
alunos para colegas e comunidade .
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ano 9
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ano 9

ProblEmati-
zação 

Por que e como recuperar e ajudar a preservar o rio x?

ComPonEntEs 
CurriCularEs 
artiCulados

Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua 
Portuguesa, Artes integradas

ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

Ciências 

• Preservação da biodiversidade 

• Extra BNCC- Conceitos básicos de poluição, recuperação 
e preservação

Geografia 

• leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis 
e outras formas de representação para analisar 
informações geográficas

história 

• O processo de redemocratização

• A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, jovens etc.)

• A história recente do Brasil: transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais

• Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da 
sociedade brasileira

matemática 

• razão entre grandezas de espécies diferentes

• Grandezas diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais

• Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos 
que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação

• leitura, interpretação e representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de 
barras e de setores e gráficos pictóricos
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ContEúdos 
CurriCularEs 
mobilizados 
- objEtos do 
ConhECimEnto 
- bnCC

língua Portuguesa 

• Produção de textos

• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição

• Consideração das condições de produção

• leitura

• relação entre textos 

• Curadoria de informação

• Oralidade 

• Caracterização do campo jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura 
digital

• Análise linguística-semiótica

• Fono-ortografia

• Escuta

• Apreender o sentido geral dos textos

• Apreciação e réplica

• Produção/Proposta

• Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à 
participação social

• relação entre contexto de produção e características 
composicionais e estilísticas dos gêneros

• Apreciação e réplica

• Estratégias e procedimentos de leitura em textos 
reivindicatórios ou propositivos 

• Estratégia de produção: planejamento de textos 
reivindicatórios ou propositivos

artes integradas 

• Contextos e práticas 

• materialidades

• Processos de criação 

• Arte e tecnologia
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Ciências 

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

• Compreender conceitos fundamentais e estruturas 
explicativas das Ciências da Natureza, bem como 
dominar processos, práticas e procedimentos da 
investigação científica, de modo a sentir segurança 
no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.

• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 
social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando 
a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas 
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza.

• Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais 
e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor 
alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 
incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

• Construir argumentos com base em dados, evidências 
e informações confiáveis e negociar e defender 
ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

• utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 
informação e comunicação para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos e 
resolver problemas das Ciências da Natureza de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética.

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a 
questões científico-tecnológicas e socioambientais e 
a respeito da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

• (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para 
a solução de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade, com base na análise de ações de consumo 
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia e História 

• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio 
técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando 
suas variações de significado no tempo e no espaço, 
para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 
diante de problemas do mundo contemporâneo.

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo 
a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

• interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas 
com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes 
culturas, com base nos instrumentos de investigação 
das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento 
e a valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no 
mesmo espaço e em espaços variados, e eventos 
ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em 
espaços variados.

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos 
das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias 
e opiniões que respeitem e promovam os direitos 
humanos e a consciência socioambiental, exercitando 
a responsabilidade e o protagonismo voltados para o 
bem comum e a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica 
e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do 
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, 
ritmo e conexão.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

Geografia 

• (EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e 
de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) 
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e 
apresentar dados e informações sobre diversidade, 
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 
mundiais.

• (EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões 
do mundo com base em informações populacionais, 
econômicas e socioambientais representadas em mapas 
temáticos e com diferentes projeções cartográficas.

história 

• (EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais 
expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à 
noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira 
de combate a diversas formas de preconceito, como o 
racismo.

• (EF09HI24) Analisar as transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, 
identificando questões prioritárias para a promoção da 
cidadania e dos valores democráticos.

• (EF09HI25) relacionar as transformações da sociedade 
brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989.

matemática 

• (EF09MA07) resolver problemas que envolvam a razão 
entre duas grandezas de espécies diferentes, como 
velocidade e densidade demográfica.

• (EF09MA08) resolver e elaborar problemas que 
envolvam relações de proporcionalidade direta e 
inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 
divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em 
contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.

• (EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados 
pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes 
propositadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, 
omissão de informações importantes (fontes e datas), 
entre outros.

• (EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais 
adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de 
planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado 
conjunto de dados, destacando aspectos como as 
medidas de tendência central
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, 
a partir da elaboração de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de 
leituras ou de registros de experimentos ou de estudo 
de campo, produzir, revisar e editar textos voltados 
para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, reportagem científica, 
verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de 
experimento científico, relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção, 
que podem envolver a disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 
da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, 
o contexto de circulação do texto, as finalidades 
etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias ao texto literário.

• (EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade.

• (EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista 
as condições de produção, do texto – objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir 
da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados 
e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas 
com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, 
análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 
registro dessas informações e dados, da escolha de fotos 
ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma 
estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou 
blogs noticiosos).

• (EF67LP20) realizar pesquisa, a partir de recortes 
e questões definidos previamente, usando fontes 
indicadas e abertas.
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ComPEtênCias 
E habilidadEs 
- bnCC

língua Portuguesa

• (EF67LP21) divulgar resultados de pesquisas por meio 
de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.

• (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou 
esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e 
citações.

• (EF67LP23) respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

• (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, 
obedecendo as convenções da língua escrita.

• (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

artes integradas 

• (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens 
das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.

• (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

• (EF69AR06) desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

• (EF69AR07) dialogar com princípios conceituais, 
proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais.

• (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
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atividadEs 
PrEvistas

trabalho de campo para observação e obtenção de 
imagens do Rio X; estudo do conceito de poluição com 
ênfase na poluição de rios; pesquisa sobre notícias e fatos 
sobre poluição do Rio X e outros; análise matemática 
dos dados obtidos; pesquisa sobre estratégias de 
despoluição; exibição de filmes com debates associados 
e síntese de ideias ao final; elaboração de roteiros para 
dramatização; edição de jornais impressos, digitais ou 
radiofônicos; entrevistas com pessoas da comunidade 
para levantamento de opiniões e concepções e do grau 
de informação; visitas técnicas orientadas; campanhas 
na escola e comunidade  para uso racional de recursos 
hídricos e destino adequado de resíduos ; estudo 
comparado de casos (de locais e períodos históricos 
diferentes, incluindo projeções futuras); modelos 
matemáticos simples, representações tridimensionais; 
experimentos e simulações de fenômenos; atividades 
de observação e investigação para identificar atividades 
locais que se relacionam com a água (lava-rápido para 
carros, indústria, feira livre nas ruas, parques aquáticos ou 
clubes, bebedouros de animais, lavagem de roupas nos 
rios ou hortas irrigadas etc.) 

Produtos 
intErmEdiários

Relatório; organização das imagens obtidas e associação 
com dados das pesquisas; exposição das fotos para a 
comunidade; sistematização dos dados obtidos, incluindo 
cálculo de volume e outros na forma de tabelas, gráficos e 
similares.

ProPosta dE 
intErvEnção

Elaboração de material informativo, cartilha ou folder para 
a comunidade; exposições de trabalhos; blogs e similares; 
mutirão com a comunidade; produção de carta/abaixo 
assinado para autoridades. Eco-gincanas com jogos e 
desafios (regras elaboradas pelos alunos) propondo ações 
relacionadas à sustentabilidade do  projeto; formar um 
grupo de monitores ambientais, de caráter permanente 
(em sistema de rodízio), para auxiliar na identificação de 
vazamentos e desperdício de água na escola  e entorno 
avisando responsáveis pela manutenção e conservação da 
água (alguém costuma “varrer” a calçada com a mangueira 
de água? Há canos estourados, vazamentos nas torneiras, 
bueiros, buracos?).
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link Para  
a bnCC

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/#fundamental

Sugere-se usar o sumário para navegação 

bibliografia 
ComPlEmEntar 
rEComEndada

• Projetos Ambientais 
disponível em: 
http://proedu.rnp.br/bitstream/
handle/123456789/1386/Projetos_Ambientais.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Acesso em 18/08/2019

• Preservação e Recuperação das nascentes 
disponível em: 
http://www.institutohomempantaneiro.org.br/
arquivos/Cartilha_CBH.pdf 
Acesso em 18/08/2019

• RIOS E CÓRREGOS - Preservar - Conservar – 
renaturalizar 
disponível em: 
http://www.pm.al.gov.br/intra/downloads/bc_
meio_ambiente/meio_03.pdf 
Acesso em 18/08/2019

• Recuperação e proteção de nascentes e  áreas 
que margeiam os corpos d’água 
disponível em:  
https://www.mma.gov.br/estruturas/fnma/_
arquivos/ed0205.pdf 
Acesso em 18/08/2019

• Manual de recuperação de nascentes 
disponível em: 
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/
meio_ambiente/arquivos/agenda_azul/manual_
recuperacao_nascentes.pdf 
Acesso em 18/08/2019
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bibliografia 
ComPlEmEntar 
rEComEndada

• Preservação e recuperação das nascentes  
de água e vida 
disponível em: 
https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/
Repositorio/222/Documentos/Cadernos_Mata_
Ciliar_1_Preservacao_Nascentes.pdf 
Acesso em 18/08/2019

• Cadernos de Educação Ambiental Água para Vida 
- água para todos 
disponível em: 
https://www.wwf.org.br/informacoes/
bliblioteca/index.cfm?uNewsID=2986 
Acesso em 18/08/2019

vidEotECa - 
Programas da 
tv EsCola

https://api.tvescola.org.br/tve/
videoteca?clearBreadCrumb=true


