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LEI Nº 1.170, DE 14 DE JANEIRO DE 2016. 
 
 

Dispõe sobre a revisão do Sistema Municipal de Ensino 
do Município de Bandeirante, Estado de Santa 
Catarina, constante da Lei Municipal nº 919, de 
22/12/2011, e dá outras providências. 

 
 
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica promovida a revisão do Sistema Municipal de Ensino do Município de Bandeirante, 

Estado de Santa Catarina, de que trata a Lei Municipal nº 919, de 22/12/2011, em conformidade com o 
disposto nesta Lei e seus Anexos. 

 
Art. 2º O Sistema Municipal de Ensino compreende: 
 
I – As instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental mantidas pelo Poder Público 

Municipal; 
 
II – As instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental criada e mantida pela iniciativa 

privada; 
 
III – O Conselho Municipal de Educação como órgão normativo e consultivo; 
 
V - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, como órgão executivo; 
 
V I - A Biblioteca Pública Municipal; e, 
 
VII - O Tele Centro Comunitário. 
 
Art. 3º Ao Conselho Municipal de Educação compete em conjunto com o Poder Público Municipal: 
 
I – Fixar normas, nos termos da lei, para: 
 
a) Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
 
b) O funcionamento e o credenciamento das instituições de ensino; 
 
c) Fixar normas para Educação Infantil e Ensino Fundamental destinados aos alunos portadores 

de necessidades educativas especiais; 
 
d) Emitir pareceres sobre o currículo dos estabelecimentos de ensino; 
 
e) Pronunciar-se previamente sobre a criação de estabelecimentos de ensino público de modo a 

evitar a aplicação inadequada de recursos; 
 
f) Aprovar os regimentos das escolas; 
 
g) A progressão parcial, nos termos da Lei 9394/96, Art. 24, III; 
 
h) O Plano Municipal de Educação, nos termos da legislação vigente; 
 
i) Credenciar, quando couber, as instituições do Sistema Municipal de Ensino; 
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j) Exercer competência recursal em relação às decisões das entidades e instituições do Sistema 

Municipal de Ensino, esgotadas as respectivas instâncias; 
 
l) Acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação vigente; 
 
m) Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que lhe forem submetidos 

pelo Prefeito Municipal ou pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; e, 
 
n) Exercer outras atribuições previstas em Lei, ou decorrentes da natureza de suas funções. 
 
Art. 4º O Sistema Municipal de Ensino incumbir-se-á de: 
 
I – Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da união e do estado; 
 
II – Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas; 
 
III – Elaborar normas complementares ao Sistema Municipal de Ensino; 
 
IV – Autorizar, conhecer, credenciar, supervisionar e avaliar o funcionamento das instituições de 

ensino relacionadas no Art. 8º; 
 
V – Atuar prioritariamente na Educação Infantil para crianças de 04 e 05 anos e o Ensino 

Fundamental; 
 
VI - Oferecer a Educação Infantil em creche e pré-escola, com prioridades nas idades definidas 

nesta Legislação;  
 
VII – Atuar em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades das áreas dos incisos V e VI e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; e,  

 
VIII – Elaborar o Plano Municipal de Educação em conformidade com os princípios emanados pelo 

Plano Nacional de Educação. 
 
IX – Elaborar, zelar e fazer cumprir o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 
 
§ 1º Toda e qualquer alteração no Plano Municipal de Educação que fere os princípios já 

estabelecidos, deverão previamente ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação; 
 
§ 2º O período de vigência do Plano Municipal de Educação é de 10 anos. 
 
Art. 5º Ficam convalidados todos os atos praticados pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Turismo, relativamente às ações desenvolvidas de responsabilidade deste Ente 
Federado, em consonância com as disposições constitucionais e legais vigentes. 

 
  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em especial a Lei 

Municipal nº 919, de 22/12/2011 e demais disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

JOSÉ CARLOS BERTI 
Prefeito Municipal 
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A N E X O   I 
 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
 
 

TITULO I 
 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 
 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais: 

 
I – Esta lei disciplina a Educação Escolar que se desenvolve predominantemente por meio do 

ensino em instituições próprias; 
 
II – A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
 
Art. 2º A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, observando os 
seguintes princípios: 

 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; 
 
III – Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
 
IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
 
V – Coexistência de instituições públicas e privadas; 
 
VI – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 
VII – Valorização dos profissionais de ensino; 
 
VIII – Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e seus regulamentos; 
 
IX – Garantia do padrão de qualidade; 
 
X – Valorização de experiências extra - escolares; 
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XI – Promoção da integração escola-comunidade. 
 
Art. 3º A educação, instrumento da sociedade para a promoção do exercício da cidadania, 

fundamentada nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça social e felicidade 
humana, no trabalho como fonte de riqueza, dignidade e bem estar, tem por fim: 

 
I – O pleno desenvolvimento do ser humano e seu aperfeiçoamento; 
 
II – A formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade social e 

conscientes dos seus direitos e responsabilidades, desenvolvendo-lhes os valores éticos e o aprendizado 
da participação; 

 
III – O preparo do cidadão, para o exercício da cidadania, a compreensão e o exercício do 

trabalho, mediante o acesso à cultura, ao conhecimento humanístico, científico, tecnológico, artístico e 
ao desporto; 

 
IV – A produção e difusão do saber e do conhecimento; 
 
V – A valorização e a promoção da vida; 
 
VI – A preparação do cidadão para a efetiva participação política. 

 
TITULO II 

 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E O DEVER DE EDUCAR 

 
Art. 4º O dever do Município com a Educação Escolar Pública será efetivada mediante a garantia 

de: 
 
I – Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na 

idade própria; 
 
II – Oferta de Educação Infantil gratuita a crianças de zero a cinco anos de idade; 
 
III – Atendimento Educacional Especializado gratuito aos educandos portadores de necessidades 

educativas especiais, na Rede Regular de Ensino, havendo condições de atendimento; 
 
IV – Condições físicas adequadas para o funcionamento das escolas; 
 
V – Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
 
VI – Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e quantidade mínima, 

por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino - aprendizagem; 
 
VII – Membros do magistério em número e qualificação suficiente para atender a demanda 

escolar; 
 
VIII – Ampliação progressiva, no Ensino Fundamental, do período de permanência na escola além 

das quatro horas do efetivo trabalho em sala de aula, previstas nesta Lei. 
 
§ 1º Ampliação do período de permanência dos alunos nas escolas da rede pública de ensino se 

dará, de forma progressiva e atenderá prioritariamente, os primeiros anos da vida escolar das crianças, 
visando alcançar o regime de tempo integral nas escolas situadas nas áreas em que às condições 
econômicas, sociais e pedagógicas o recomendarem. 
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§ 2º O Município promoverá a ampliação do período e permanência em legislação própria, visando 

atender as suas necessidades de escolarização. 
 
Art. 5º O acesso ao Ensino Fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

 
§ 1º Compete ao Município e ao Estado, em regime de colaboração, e com assistência da União: 
 
I – Recensear anualmente a população em idade escolar para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiverem acesso; 
 
II – Fazer-lhes a chamada pública; 
 
III – Fazer a matrícula dos munícipes que estão em idade escolar na pré-escolar e do Ensino 

Fundamental, nos termos da Lei; 
 
IV – Zelar, junto aos pais e responsáveis, pela freqüência à escola. 
 
§ 2º O poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, contemplando 

em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades estabelecidas 
legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases e pela Constituição Federal. 

 
§ 3º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino 

obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
 
§ 4º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará 

alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior na 
forma estabelecida pelo órgão normativo do respectivo sistema. 

 
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos educandos tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental, respondendo as informações constantes na ficha de matrícula 
de forma clara e responsável 

 
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
 
I – Cumprimento das normas gerais da Educação Nacional e as do Sistema Municipal de Ensino; 
 
II – Autorização de funcionamento e reconhecimento do Poder Público Municipal e Sistema 

Municipal de Ensino; 
 
III – Avaliação de qualidade do corpo docente e técnico - administrativo pelo Poder Público 

Municipal; 
 
IV – Instalações físicas adequadas ao pleno funcionamento; 
 
V – Capacidade de auto-funcionamento, ressalva o previsto no Art. 213 da Constituição Federal. 
 
Parágrafo Único. As normas e as exigências complementares para o cumprimento das condições 

acima, são expedidas pelo Conselho Estadual de Educação e fiscalizadas e autorizadas pelo Conselho 
Municipal de Educação. 
 

TITULO IV 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
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CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 8º Integram o Sistema Municipal de Ensino: 
 
I – As instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental mantidas pelo Poder Público 

Municipal; 
 
II – As instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental, criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 
 
III – O Conselho Municipal de Educação como órgão normativo e consultivo; 
 
V - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, como órgão executivo; 
 
V I - A Biblioteca Pública Municipal; 
 
VII - O Tele Centro Comunitário. 

 
SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
 

Art. 9º O Sistema Municipal de Ensino incumbir-se-á de: 
 
I – Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da união e do estado; 
 
II – Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas; 
 
III – Elaborar normas complementares ao Sistema Municipal de Ensino; 
 
IV – Autorizar, conhecer, credenciar, supervisionar e avaliar o funcionamento das instituições de 

ensino relacionadas no Art. 8º; 
 
V – Atuar prioritariamente na Educação Infantil para crianças de 04 e 05 anos e o Ensino 

Fundamental; 
 
VI - Oferecer a Educação Infantil em creche e pré-escola, com prioridades nas idades definidas 

nesta legislação;  
 
VII – Atuar em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades das áreas dos incisos V e VI e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

 
VIII – Elaborar o Plano Municipal de Educação em conformidade com os princípios emanados pelo 

Plano Nacional de Educação. 
 
§ 1º Toda e qualquer alteração no Plano Municipal de Educação que fere os princípios já 

estabelecidos, deverão previamente ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação; 
 
§ 2º O período de vigência do Plano Municipal de Educação é de 10 anos. 
 
IX – Elaborar, zelar e fazer cumprir o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 
 
Art. 10. À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo incumbe organizar, 

executar, manter, administrar, orientar, coordenar e controlar as atividades do Poder Público ligada a 
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educação, velando pela observância da legislação respectiva, das deliberações do Conselho Municipal de 
Educação, nas instituições que integram Rede Pública Municipal de Ensino. 

 
Art. 11. O Conselho de Educação, criado por Lei própria, é órgão normativo, consultivo e 

deliberativo acerca dos temas que forem de sua competência, conferida pela legislação e observando o 
seu Regimento. 

 
Art. 12. São competências do Conselho Municipal de Educação: 
 
I – Fixar normas, nos termos da lei, para: 
 
a) Educação Infantil e o Ensino Fundamental; 
 
b) O funcionamento e o credenciamento das instituições de ensino; 
 
c) Fixar normas para Educação Infantil e Ensino Fundamental destinados aos alunos portadores 

de necessidades educativas especiais; 
 
d) Emitir pareceres sobre o currículo dos estabelecimentos de ensino; 
 
e) Pronunciar-se previamente sobre a criação de estabelecimentos de ensino público de modo a 

evitar a aplicação inadequada de recursos; 
 
f) Aprovar os regimentos das escolas; 
 
g) A progressão parcial, nos termos da Lei 9394/96, Art. 24, III; 
 
h) O Plano Municipal de Educação, nos termos da legislação vigente; 
 
i) Credenciar, quando couber, as instituições do Sistema Municipal de Ensino; 
 
j) Exercer competência recursal em relação às decisões das entidades e instituições do Sistema 

Municipal de ensino, esgotadas as respectivas instâncias; 
 
l) Acompanhar e avaliar a execução do Planos Municipal de Educação; 
 
m) Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que lhe forem submetidos 

pelo Prefeito Municipal ou Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; 
 
n) Exercer outras atribuições previstas em Lei, ou decorrentes da natureza de suas funções. 
 
Art. 13. A Biblioteca Pública Municipal, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo, com regulamento de funcionamento próprio, tem como objetivo desenvolver o 
hábito da leitura e difundir a cultura municipal, estadual e nacional. 

 
Art. 14. O Tele Centro Comunitário, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo, com regulamento de funcionamento próprio, tem como objetivo desenvolver iniciar, 
aperfeiçoar e, socializar a informação pelos meios tecnológicos, através dos recursos de informação 
disponíveis. 
 
 

SESSÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL 

 
Art. 15. Os Estabelecimentos de Ensino, respeitadas as normas comuns e as do Sistema Municipal 

de Ensino terão a incumbência de: 
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I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
 
II – Administrar seu pessoal e seus recursos materiais; 
 
III – Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos; 
 
IV – Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
 
V – Prover por meio de recuperação, aos alunos de menor rendimento; 
 
VI – Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade 

com a escola; 
 
VII – Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica; 
 
VIII – Organizar seu Regimento Interno, respeitada a legislação em vigor e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação e o Poder Público Municipal; 
 
IX - Prestar informações aos órgãos superiores, quando solicitado, sobre o andamento de 

programas e controle de alunos e funcionários; 
 
X – Manter atualizado todo o registro da vida escolar dos alunos e do processo 

ensino/aprendizagem; 
 
XI – Fornecer informações e dados sobre freqüência escolar, evasão, transferência, 

aproveitamento e reprovação, ao Programa Bolsa Família; 
 
XII – Respeitar normas legais para efetivação de matrículas, transferências e admissão de alunos 

nas Unidades Escolares; 
 
XIII – Respeitar diretrizes estabelecidas nos editais de matrícula, tanto para efetivação das 

mesmas quanto para desdobramento das turmas; 
 
XIV – Prover a gestão da escola em conjunto com a APP (Associação de Pais e Professores) e o 

Conselho Escolar; 
 
XV – Manter clima de trabalho favorável ao desenvolvimento das atividades escolares. 

 
SESSÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES 
 

Art. 16. Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino ou do órgão da 

Secretaria Municipal de Educação; 
 
II – Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Escola; 
 
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
 
VI – Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 
 
V – Ministrar os dias letivos e horas de efetivo trabalho escolar estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
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VI – Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
 
VII – Participar dos conselhos de classe; 
 
VIII – Manter em dia registros de freqüência e aproveitamento dos alunos; 
 
IX – Cumprir prazos estabelecidos no calendário escolar. 

 
SESSÃO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 
 

Art. 17. Os Currículos da Educação Infantil e Ensino Fundamental devem atender a diversidade, 
explicitando e trabalhando as diferenças, garantindo a todos o seu lugar e valorizando as suas 
especialidades e observar os seguintes princípios: 

 
I - Os currículos, hora praticados, estão no Anexo II deste Sistema Municipal de Ensino, 

expressam uma proposta político-pedagógica voltada para o exercício da cidadania, na superação de 
todas as formas de discriminação e opressão; 

 
II – A Base Nacional Comum será definida pelo Conselho Nacional da Educação. 
 
III - A Base Municipal Comum (Diretrizes e Parâmetros Curriculares Municipais) será definida pelo 

Conselho Municipal de Educação, em consonância com a BNC. 
 
III - Os conteúdos das disciplinas levarão em consideração:  
 
a) A promoção dos valores culturais, nacionais e regionais; 
 
b) Programas visando a análise e a reflexão critica sobre a comunicação social; 
 
c) Adaptação às realidades dos meios: urbano e rural; 
 
d) Orientação sobre prevenção e uso de drogas, a proteção ao meio ambiente, à educação para o 

trânsito e a educação sexual; 
 
e) Conteúdos programáticos voltados para a formação associativa, cooperativista, sindical e 

vinculação ao mundo do trabalho. 
 
III - O ensino de Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
 
IV - A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular de 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar; 
 
V - O ensino de História dará ênfase à história do Município, do Estado de Santa Catarina, do 

Brasil, da América Latina e Mundial e levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, catarinense e municipal; 

 
VI - Na parte diversificada, será incluída uma Língua Estrangeira Moderna – Inglês a partir da Pré-

Escola, e Informática a partir do 1º ano do Ensino Fundamental, conforme as Matrizes Curriculares 
constantes dos Anexos III, partes integrantes deste Sistema Municipal de Ensino. 

 
Art. 18. As Instituições de Ensino de Educação Infantil organizar-se-ão por idades ou outro tipo de 

organização de ensino que propiciem uma ação pedagógica que efetive a não-exclusão. 
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Art. 19. As Instituições de Ensino do Ensino Fundamental organizar-se-ão por anos ou outro tipo 
de organização de ensino que propiciem uma ação pedagógica que efetive a não-exclusão e o avanço 
continuado através da garantia do respeito aos ritmos e tempos de aprendizagem de cada aluno, a 
construção do conhecimento através da interdisciplinaridade de forma dinâmica, criativa, crítica, 
contextualizada, investigativa, prazerosa, desafiadora e lúdica. 

 
Art. 20. A avaliação deve ser uma reflexão constante de todos os segmentos que constituem o 

processo ensino-aprendizagem, como forma de superar as dificuldades, retomando, reorganizando e 
reeducando os sujeitos envolvidos, devendo: 

 
I - Ser um processo contínuo, cumulativo, permanente, que respeite as características individuais 

e as etapas evolutivas e sócio-culturais; 
 
II - Ser investigativa, diagnóstica, emancipatória e participativa, concebendo o conhecimento 

como construção histórica, singular e coletiva dos sujeitos; 
 
        III - Ter-se-ão como aprovados quanto ao rendimento no Ensino Fundamental: 

 
a) Os alunos que alcançarem os níveis de apropriação de conhecimento e de desenvolvimento de 

competências, que no seu registro em notas ou conceito, não seja inferior a 7,0 (70% de 
setenta por cento) dos conteúdos efetivamente trabalhados por disciplina, ou parâmetro 
específico previsto no Projeto Político Pedagógico relativo ao desenvolvimento de competências; 
 

b) A média anual deverá obedecer a seguinte formula: 

 
 

c) Os alunos com rendimento igual ou superior a nota 5,0 (50 % de aproveitamento) na média 
anual dos bimestres ou trimestres, e inferior ao previsto no inciso anterior e que, após 
submetidos a exame final, alcançarem média igual ou superior a 5,0 pontos em cada disciplina 
ou componente curricular, obedecendo-se, para o cálculo da pontuação final, os termos do art. 
5º do Parecer nº 001/2015 do Conselho Municipal de Educação. 
 

d) Para o cálculo da nota que o aluno deverá atingir no Exame Final, será atribuído a seguinte 
fórmula: 

 
 

e) A formula aplicada após exames será a seguinte:  

 
 

 
 § 1º Os estabelecimentos de ensino deverão oferecer, a título de recuperação paralela de 
estudos, novas oportunidades de aprendizagem, sucedidas de avaliação, sempre que verificado o 
rendimento insuficiente (inferior a 70%) durante os bimestres, antes do registro das notas bimestrais. 
 
 § 2º Para atribuição de nota resultante da avaliação das atividades de recuperação paralela de 
estudos, previsto no parágrafo anterior, deverá ser utilizado o mesmo peso da que originou a 
necessidade de recuperação, prevalecendo o resultado maior obtido. 
 
 § 3º As atividades referentes ao cumprimento do § 2º e do § 4º deste artigo deverão ser 
planejadas pelos professores, juntamente com a coordenação pedagógica (ou equivalente) da Unidade 
Escolar. 
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 § 4º O Estabelecimento de Ensino que optar, em seu Projeto Político-Pedagógico, por oferecer 
exame final para alunos da Educação Básica, deverá oferecer, a título de recuperação de estudos, novas 
oportunidades de aprendizagem dos conteúdos em que os alunos tiveram rendimento insuficiente 
durante o ano letivo, e posteriormente, oferecer o exame final que será elaborado tendo por base estes 
estudos de recuperação. 

 
 
Art. 21. As instituições de Ensino deverão elaborar o seu Regimento Escolar, com a participação 

da comunidade escolar. 
 

SESSÃO V 
DA GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO 

 
Art. 22. Fica assegurada a gestão democrática do ensino público na Educação Básica com base 

nos seguintes princípios: 
 
I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola; 
 
II – participação da comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares ou equivalentes; 
 
III – Progressivo grau de autonomia pedagógica e administrativa das Unidades Escolares; 
 
IV – Autonomia na gestão financeira dos projetos e programas vinculados e desenvolvidos com as 

APPs.  
 
 

TITULO V 
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO 

 
CAPITULO I 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

SESSÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 23. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e 
em estudos posteriores. 

 
Art. 24. A educação básica organizar-se-á em séries/anos anuais, com base na idade e em outros 

critérios quando do processo de aprendizagem assim o exigir. 
 
§ 1º A escola poderá classificar os alunos, inclusive os transferidos, tendo por base as normas 

curriculares gerais obedecidos às normas estabelecidas pelo Sistema Municipal de Ensino e Lei de 
Diretrizes e Bases Educacionais. 

 
§ 2º O Calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, sem reduzir o número de 

dias e horas letivas previstos na Lei 9394/96, obedecidas às normas expedidas pelo Sistema Municipal 
de Ensino. 

 
§ 3º Na Educação Infantil, o número mínimo e máximo de alunos, respectivamente, por turma, 

obedecerá aos seguintes critérios: 
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a) De 04 meses a 01 ano de idade a completar até a data estipulada em Edital de Matrícula, será 
de 04 a 10 alunos; 

 
b) De 01 ano a 02 anos de idade a completar até a data estipulada em Edital de Matrícula, será 

de 05 a 12 alunos; 
 
c) De 02 ano a 03 anos de idade a completar até a data estipulada em Edital de Matrícula, será de 

07 a 15 alunos; 
 
d) De 03 ano a 04 anos de idade a completar até a data estipulada em Edital de Matrícula, será 

de 10 a 16 alunos; 
 
e) De 04 anos a 05 anos de idade a completar até a data estipulada em Edital de Matrícula, será 

de 15 a 25 alunos. 
 
§ 4º Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o número mínimo e máximo de alunos, 

respectivamente, por turma, obedecerá aos seguintes critérios: 
 
a) No 1º ano, com 06 anos completos ou ao completar até 31 de Março do corrente Ano Letivo 

estipulada em Edital de Matrícula, será de 15 a 25 alunos; 
 
b) No 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, a organização das turmas obedecerá os 

critérios de aproveitamento e assiduidade e o número mínimo e máximo de alunos por turma serão: 
 
1) 2º ano: 18 a 25 alunos; 
 
2) 3º, 4º e 5º anos: 18 a 28 alunos.  
 
§ 5º Nos Anos Finais serão: 20 a 35 alunos 
 
Parágrafo Único. Caso alguma turma não atingir o número mínimo de alunos a mesma será 

oferecida com número menor tendo em vista preservar o direito do aluno ao acesso e permanência na 
escola, e impedir possíveis deslocamentos e excesso de permanência em transporte escolar e da 
mesma forma poder-se-á desdobrar uma turma caso as exigências pedagógicas assim o exigir. 

 
Art. 25. A Educação Básica nos níveis Infantil (Creche e Pré-Escolar) e Fundamental fica 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
 
I – Carga Horária mínima anual de (800) oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais; 
 
II – A classificação em qualquer ano, exceto na Educação Infantil e no Primeiro Ano do Ensino 

Fundamental, pode ser feita; 
 
a) Por transferência, pelos alunos procedentes de outras escolas; 
 
b) Independentemente, de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição no ano adequado, 
conforme normatização em vigor; 

 
III – A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
 
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do período sobre os eventuais 
exames finais; 
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b) Possibilidade de avanço nos cursos e nos anos, para alunos com atraso escolar na idade/série 
mediante verificação de aprendizado conforme normatização; 

 
c) Aproveitamento de estudos concluídos com êxitos; 
 
d) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados nos regimentos escolares. 
 
IV – O controle de freqüência fica a cargo, inicialmente do docente e da escola, conforme o 

disposto no seu regimento interno e nas normas deste Sistema, exigido a freqüência mínima de setenta 
e cinco por cento (75%) do total de horas letivas para aprovação; 

 
V – Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão de 

Ano, com as especificações cabíveis. 
 
Art. 26. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançarem relação adequada 

entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais dos Estabelecimentos 
de Ensino. 

 
Parágrafo Único. O Poder Público Municipal em consonância com o Conselho Municipal de 

Educação e com a previsão legal do Sistema Municipal de Ensino fixará os números para cada gestão, 
visando equilíbrio entre custo - aluno e remuneração do professor. 

 
 Art. 27. As Unidades Escolares, utilizando-se de quadro de pessoal qualificado e dos 

equipamentos disponíveis no Município, mediante a aprovação da Secretaria Municipal de Educação e 
sem prejuízo do Ensino Regular, poderão oferecer cursos de extensão abertos à comunidade visando 
oportunizar a ampliação e a renovação de conhecimentos e sua integração com a comunidade extra - 
escolar. 

 
Art. 28. Na oferta de Educação Básica para a população rural são permitidas adaptações 

necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural mediante regulamentação e autorização do 
Conselho Municipal de Educação, considerando: 

 
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos da 

zona rural; 
 
II – Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola ás condições climáticas; 
 
III – Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 
SESSÃO III 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade, o 
desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, 
intelectual e social, complementação a ação da família e da comunidade. 

 
 
Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em: 
 
I – Creches para crianças de até três anos de idade; 
 
II – Pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade. 
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Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 
Art. 32. A jornada escolar na Educação Infantil incluirá pelo menos quatro horas diárias de 

trabalho efetivo em sala de aula e duzentos dias letivos, sendo progressivamente ampliando o período 
de permanência. 
 
 

SESSÃO IV 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art.33. O Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos, simultaneamente obrigatório a 

partir dos seis anos de idade e gratuito na escola pública, terá como objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante: 

 
I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 
 
II – Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 
 
III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimento de habilidades e a formação de atitudes e valores; 
 
IV – O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 
 
Art. 34. O Ensino Fundamental será presencial, podendo o ensino à distância ser utilizado como 

complementação da aprendizagem. 
 
Art. 35. O Ensino Fundamental será ministrado em língua portuguesa. 
 
Art. 36. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa constitui disciplina, dos horários normais das 

escolas públicas de Ensino Fundamental, de acordo com a preferência manifestada pelos alunos por 
seus pais ou responsáveis. 

 
Parágrafo Único. A disciplina de Ensino Religioso será ministrada pelos professores da Rede 

Municipal, como forma de complementação da carga horária, respeitando o princípio interconfessional. 
 
Art. 37. A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas diárias de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliando o período de permanência. 
 
§ 1º A organização dos ambientes escolares para o desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem poderá ser na forma disciplinar ou em salas ambientes observando os critérios 
que melhor se adequa ao ano, etapa da educação e peculiaridades da Unidade Escolar. 

 
§ 2º Em todos os casos as escolas estão sujeitas ao cumprimento do mínimo de 800 horas de 

efetivo trabalho escolar e 200 dias letivos, excluídos o período reservado para os exames finais, quando 
houver. 

 
§ 3º Tanto o aproveitamento quanto a assiduidade do aluno devera ser registrado em instrumento 

próprio e dado ciência aos pais ou responsáveis durante e no final do ano letivo.  
 
 
 

SESSÃO V 
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DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Art. 38. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

 
Parágrafo Único. O Poder Público estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, 

mediante ações integradas e complementares entre o Sistema Estadual e Municipal de Ensino. 
 
 

 
SEÇÃO VI 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Art. 39. O Sistema Municipal de Educação incentivará os jovens egressos do Ensino Fundamental 
a continuar seus estudos em Cursos Profissionalizantes, como forma de garantir a oferta de mão-de-
obra qualificada no mercado de trabalho, através de convênios com Escolas Profissionalizantes da 
região. 

 
Parágrafo Único. Os convênios que se referem no artigo 39 obedecerão critérios legais, 

observando-se número de alunos e disponibilidade de recursos. 
 

SEÇÃO VII 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 40. Entende-se por Escola de Educação Especial, aquela que tem por objetivo o atendimento 

aos portadores de necessidades educativas especiais que freqüentam as escolas regulares e APAE’s. 
 
Art. 41. O Sistema Municipal de Educação adotará medidas que favoreçam o atendimento dos 

munícipes com necessidades educativas especiais em APAEs como forma de  proporcionar o maior 
desenvolvimento possível de suas habilidades, integração com a sociedade e família. 

 
Art. 42. O Sistema Municipal de Educação oferecerá atendimento especializado no contra turno 

das aulas, profissional qualificado e habilitado, para atendimento dos alunos diagnosticados com 
necessidade de atendimento especializado. 

 
Parágrafo Único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública de ensino, 
independentemente do apoio ás instituições previstas. 
 

TÍTULO  VI 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
 

Art. 43. São profissionais da educação os membros do magistério e os funcionários da Rede 
Municipal de Ensino. 

 
§ 1º São membros do Magistério Público Municipal o conjunto de professores e especialistas em 

educação que, ocupando cargos ou funções gratificadas nas Unidades Escolares e nos demais órgãos 
que compõe a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
desempenham atividades docentes ou especializadas com vistas a alcançar os objetivos da Educação. 

 
2º São servidores da Rede Municipal de Ensino, funcionários públicos municipais, não-membros 

do Magistério, quando no exercício de funções correlatas ou de suporte ao processo ensino-
aprendizagem em Unidades Escolares ou em órgãos centrais e intermediárias da referida Rede. 
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Art. 44. A qualificação mínima para o exercício do Magistério nos diferentes níveis e modalidades  
de Ensino será especificada e regulamentada no Plano de Cargos e Salários do Magistério Público 
Municipal de Bandeirante- SC. 

 
Art. 45. O Sistema Municipal de Ensino do Município de Bandeirante no que se refere à valorização 

dos profissionais da educação se baseia nos seguintes princípios: 
 
I – Valorização em decorrência da sua importância para a formação do cidadão e o respeito à 

cidadania; 
 
II – Valorização decorrente da titulação ou habilitação e da avaliação do seu desempenho; 
 
III – Acesso ao aperfeiçoamento profissional continuado; 
 
IV – Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga horária de 

trabalho; 
 
V – Condições adequadas de trabalho; 
 
VI – Liberdade de opiniões, de idéias, de cultura religiosa e de convicções políticas e ideológicas; 
 
VII – Remuneração condigna e justa para o seu bom desempenho como educador. 
 
Art. 46. Aos profissionais do magistério integrantes da rede pública, além dos princípios que 

regem a sua valorização ficam acrescidas as seguintes garantias: 
 
I – Plano de carreira definido em lei própria; 
 
II – Ingresso, exclusivamente por concurso público; 
 
III – Progressão profissional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação por desempenho; 
 
IV – Piso salarial profissional; 
 
V - Os profissionais da educação da rede pública que freqüentarem programas de educação 

continuada fora dos programas oficiais deverão ter seus títulos avaliados e revalidados para serem 
utilizados na respectiva progressão prevista no Plano de Cargos e Salários. 
 

TÍTILO VII 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 47. O município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento), ou o 

que consta na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, resultante de impostos, compreendidas 
as transferências, constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

 
Art. 48. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
 
I – Receita de impostos próprios do município; 
 
II – Receita de transferências constitucionais e outras transferências; 
 
III – Receita do Salário Educação e de outras contribuições sociais; 
 
IV – Recursos do FUNDEB; 
 
V - Recursos do PNATE; 
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VI – Recursos do PNAE. 
 
Art. 49. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 

realizadas com vistas à consecução dos objetos básicos das instituições educacionais de todos níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 

 
I – Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 
 
II – Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários 

ao ensino; 
 
III – Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao Ensino; 
 
IV – Levantamento estatístico, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da 

qualidade e à expansão do ensino; 
 
V – Realização de atividades- meios necessários ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
 
VI – Aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte e 

alimentação escolar; 
 
VII – Obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede 

escolar. 
 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 50. A expedição de autorização para o funcionamento e reconhecimento de estabelecimento 

de ensino fundamental, médio e de educação infantil integrante do Sistema Municipal de Ensino será 
atribuição do Conselho Municipal de Educação, com autorização e fiscalização do Poder Público 
Municipal. 

 
Art. 51. As atividades de docência nos estabelecimentos públicos de ensino só poderá ser 

exercido por profissionais devidamente habilitados. 
 
Parágrafo Único. Na falta comprovada de professores habilitados para lecionar na educação 

básica, os sistemas poderão autorizar o exercício do magistério em caráter temporário, a candidatos na 
ordem de preferência estabelecida por normatização e seleção. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

JOSÉ CARLOS BERTI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO    II 
 

DIRETRIZES E PARÂMETROS CURRICULARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  

 
 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Apresentação - Educação Infantil 
  

A clientela da Educação Infantil no município de Bandeirante até o ano de 2008 era atendida dos 
03 aos 05 anos junto as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com o então Pré-escolar Matutino e 
Vespertino. 

 
Com a conclusão da edificação do Centro de Educação Infantil, a Rede Municipal passou a tender 

uma parcela da população de maior, de forma gradativa, iniciando o atendimento, apenas no Centro, de 
crianças de 01 ano até os 05 anos. Sua efetiva instalação aconteceu em 2010, com o atendimento ainda 
da faixa etária de 03 a 05 anos, no ano de 2011 ocorreu ampliação de atendimento das crianças com 02 
anos de idade, em 2012 o Centro de Educação Infantil passou a se chamar Centro de Educação Infantil 
Mundo Mágico, por questões legais e administrativas em 2014 o nome mudou para Centro de Educação 
Infantil Nosso Sonho, com então registro oficial e criação de Associação de Pais e Professores. 

 
No segundo semestre de 2014, os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de 

Bandeirante refizeram os estudos dos parâmetros curriculares trabalhados na Rede, esta reflexão teve 
como principal objetivo organizar, de forma sistemática, os Parâmetros Curriculares para a Educação 
Infantil, tendo como norte as necessidades da sociedade atual, da legislação vigente e a qualidade da 
educação oferecida pelas turmas da Educação Infantil. 

 
Os Parâmetros Curriculares da Educação Infantil de Bandeirante apresentam uma reflexão sobre 

a concepção de criança, infância e da própria Educação Infantil como um todo, inclusive dos 
profissionais que atuam junto às crianças, em especial os Professores. Nesta perspectiva elencou-se os 
eixos de trabalho voltados para Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem da 
Natureza e Sociedade, Linguagem das Artes Visuais, Linguagem da Música, Linguagem da Identidade e 
da Autonomia, Linguagem do Movimento, Linguagem do Jogo Simbólico, Linguagem dos Cuidados, 
Acolhida, Sentimentos e Afetos, Linguagem da Educação Física e Língua Estrangeira – Inglês. 

 
Desta forma, este documento deverá servir de base para discussão entre os profissionais da 

Educação Infantil na formulação e aplicação de projetos educativos significativos que assegurem os 
direitos das crianças de 01 a 05 anos de idade, conforme a faixa etária, levando em conta sempre a 
ludicidade de todas as atividades, tais como: brincadeiras; atenção individual; ambiente aconchegante, 
seguro e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde; desenvolvimento da curiosidade, 
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imaginação, criatividade e capacidade de expressão; movimento em espaço amplo; expressão dos 
sentimentos; atenção a adaptação da criança; desenvolvimento da identidade cultural e religiosa.  

 
Em consonância com tudo o que foi discutido cita-se a Resolução nº 05 de 2009: 

 
 
 
  
 
  
 A busca por estes parâmetros devem de forma coletiva e sadia proporcionar uma direção que 
contribuirá para a prática pedagógica dos professores, direção e equipe pedagógica visando uma 
educação de qualidade para o desenvolvimento da cidadania de nossos munícipes.  
 
 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Introdução - Educação Infantil 
 

É de conhecimento que o Plano Nacional da Educação tem por meta universalizar até 2016 o 
atendimento da Educação Infantil dos 04 aos 05 anos de idade além de ampliar o atendimento da 
educação infantil em creches, para atender no mínimo 50% das crianças de até 03 anos até o final da 
vigência do PNE, a realidade de Bandeirante, segundo dados do IBGE de 2010, atendemos a 77,5% da 
clientela de 04 a 05 anos e apenas 3,6% da clientela de 0 a 03 anos de idade, o que torna um desafio 
muito grande a ser superado para atingir as metas nacionais. 

 
Um fator preponderante são os espaços físicos deficientes, em especial, a falta de salas de aula 

adequadas para o atendimento da primeira infância, sendo um fator que gera grande dificuldade de 
superação devido à falta de recursos financeiros. É claro que a Administração Municipal continua em 
constante busca de recursos federais através do PROINFÂNCIA para melhorias e mobiliário, além de 
novas edificações. 

 
A crescente expansão da Educação Infantil deve-se em especial ao crescente movimento de 

urbanização, no ingresso da mulher no mercado de trabalho e as novas estruturas organizacional das 
famílias brasileiras, além da crescente tomada de consciência que a população passou a ter sobre a 
importância das experiências da primeira infância na formação do ser humano. 

 
São nas instituições de Educação Infantil que a criança é inserida nas relações éticas e morais 

que permeia a sociedade em que ela está inserida, onde o ocorre o confronto das várias origens 
socioculturais, das diferentes religiões, etnias, costumes, hábitos e valores, fazendo dessa diversidade 
um espaço privilegiado da experiência educativa. 

 
Ao abordar as diferentes tendências pedagógicas, podemos oferecer diretrizes à ação 

pedagógica, docente, mesmo que cada professor opte por uma elaboração própria, que é individual e 
intransferível, mas respeitando o direito da criança nas interações e as brincadeiras, garantir 
experiências, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que: 
 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 

elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; 

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; 

Art. 3º. O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam 

articular as expectativas e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e formas e orientações espaço temporais; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da 

diversidade; 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e 

o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de 

música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício; 

 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras; 

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e 

outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

Baseados em todos as premissas até aqui expostas, a Rede Municipal de Ensino tem por 
concepções referenciais na construção de nossa atuação pedagógica, que: 

 
 A criança é um ser que possui raízes e seus próprios espaços temporais, um ser situado no 

mundo e com o mundo que está em constante transformação. Sujeito histórico e de direitos 

que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

 A infância é um período com características próprias, onde a criança é considerada como 

um sujeito em formação, com características biológicas próprias, sociais, cognitivas e 

afetivas-emocionais; em constante processo de formação, em pleno desenvolvimento. 

 

 O CEI e a Pré-escola são espaços de interação, trocas afetivas, cognitivas e sociais. São 

espaços não apenas de cuidado da crianças mas também de educação/formação através de 

valores, como solidariedade, respeito, cidadania, etc 

 

 O ensino e a aprendizagem são os processos de interação entre a criança e o meio, em um 

constante construção e reconstrução do saber; onde o conhecimento é o conjunto de 

produções da criança em um contexto social. 
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 O professor é o sujeito que interage proporcionado o interação dos processos de ensino e 

aprendizagem, responsável pelo organização dos conceitos a serem adquiridos pela criança, 

respeitando sempre os conhecimento prévios e as funções da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Diretrizes e Parâmetros Curriculares da Educação Infantil de Bandeirante devem garantir uma 

pratica pedagógica de possibilite às crianças a aprender a conviver com as diferenças e sem 
discriminação de gênero, étnico-racial, econômica e social. A resolução nº 5 de 2009 – Fixa as Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais 
para a 
Educação 
Infantil – 
(BRASIL, 
2009), 
observa no 
seu Art. 8º: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) 

dias de trabalho educacional; 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas 

para a jornada integral; 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% 

(sessenta por cento) do total de horas; 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. 

 

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, 

afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América; 

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas 

africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação; 

§ 2º Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 

5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela Educação Infantil devem: 
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A educação inclusiva ampara também as crianças portadoras de necessidades especiais, 

oferecendo uma educação de qualidade para todas as crianças, a resolução nº 4 (BRASIL, 2010) que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica, no seu Art. 22 que trata da 
Educação 
Infantil, 
estabelece 
que: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O município de Bandeirante com profissional efetiva em 40 horas semanais no atendimento da 
Educação Especial, além de segundo professor para atender a cliente dos 04 anos de idade até o 9º ano 
do Ensino Fundamental, muito além da contratação e da legislação a educação inclusiva implica em 
mudanças na postura educacional e social, pois pretendemos que a escola seja inclusiva na amplitude 
de seu significado. 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – A Aprendizagem e a Avaliação - Educação Infantil 
 
 A criança deve ser vista e tratada como um ser concreto que interage se apropriando das 
habilidades inerentes a sua faixa etária e aprimorando e adquirindo conhecimentos culturais e escolares. 
As crianças se constituem a partir de processos diversificados de relações sociais, sendo deste ponto 
que a escola 
deve tirar 
oportunidades 
de interação e 
construção 
coletiva de 

§ 1º As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos, 

por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da 

educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade.  

§ 2º Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, 

linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e 

intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos profissionais da educação, durante o 

tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a 

curiosidade deve ser estimulada, a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. 

I - proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as 

memórias de seu povo; 

II - reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças; 

III - dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas sócio-

culturais de educação e cuidado coletivos da comunidade; 

IV - adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de 

modo a atender as demandas de cada povo indígena.  

§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, 

quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem: 

I - reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da 

identidade das crianças moradoras em territórios rurais; 

II - ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, 

assim como a práticas ambientalmente sustentáveis; 

III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças quanto à 

atividade econômica dessas populações; 

IV - valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos 

sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 

V - prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e 

socioculturais da comunidade. 

 

1. a maturação, que se refere a mudanças de aspectos biológicos, físicos, evolutivos das pessoas; 

2. desenvolvimento: processo interminável no qual se produz uma serie de saltos qualitativos, da 

dependência a autonomia. Da formação progressiva das funções de linguagem, raciocínio, memória, 

atenção e estima; 

3. aprendizagem: um processo que contempla novos conhecimentos, valores, habilidades próprias da 

cultura e sociedade. Também mudanças de conduta, maneiras de agir e responder de acordo com a 

evolução da sociedade. 
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conhecimentos e habilidades.  
 
 De acordo com Bassedas (et. Al, 1999), devemos levar em consideração três conceitos básicos 
inerentes para 
o 
desenvolviment
o e 
aprendizagem 
na Educação 
Infantil:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A resolução nº 
5 – Fixa as 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para 
a Educação Infantil – (BRASIL, 2009), estabelece em seus artigos 4º e 8º:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Educação Infantil é considerada um espaço para a continua construção e reconstrução de 
novos conhecimentos dando amplo campo de trabalho para a proposta pedagógica que articule os 
conteúdos elencados com as vivencias e perguntas da criança sobre seu mundo e expectativas, um 
espaço infinito para a criatividade e desenvolvimento do conhecimento. 

 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que acriança, centro do 

planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura. 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à 

criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens 

de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil 

deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos 

que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo; 

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança; 

III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas 

formas de organização; 

IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam 

a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade; 

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das 

crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades; 
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Para uma aprendizagem significativa é importante levar em extrema consideração a brincadeira, 
o ato puro e simples de educar pelo brincar. Pois é a brincadeira a atividade social primaria do ser 
humano, que através da imaginação, da suposição de contextos sociais e culturais, que a criança recria 
a realidade através de sistemas simbólicos próprios. Infelizmente quando chega à escola, muitas vezes 
a criança precisa adaptar-se a uma nova realidade, cheia de regras sobre o que pode ou não fazer. As 
crianças que antes de iniciar sua vida escolar possuem liberdade de brincar sofrem até adaptar seus 
corpos à nova estrutura de espaço e tempo. 

 
A criança que brinca e é estimulada a isso, desenvolve a autoestima, a linguagem falada e a 

corporal, além do pensamento, do protagonismo, da socialização e da interação, transformando-a em 
um cidadão capaz, função sempre pregada pela escola. Isso quer dizer que o brincar na sala de aula 
deve ser visto como um instrumento facilitador, enriquecedor para a aprendizagem. E que as atividades 
lúdicas devem funcionar como estratégia para a construção do conhecimento, inclusive como avaliação, 
favorecendo a criatividade, a espontaneidade e as potencialidades do trabalho individual e coletivo. Na 
perspectiva da criança, esse momento é um espaço de conquista, de prazer, de lazer e de 
reconhecimento da sua capacidade de participação. A brincadeira passa a ser uma manifestação da 
emancipação em relação às restrições dos limites novos que a escola oferece. A criança percebe que a 
ação regida por regras começa a ser determinada por ideias, troca, participação e pelo diálogo, os 
limites do convívio coletivo começa a se delinear e a ser construído, e com certeza melhor assimilado. 
Nesse processo de interação, eles participam de forma ativa num movimento dinâmico de ação-relação. 
Afirma Zanluchi (2005, p. 89) que: 
  
 
 
 
 
 
 

 
Conforme existe a aprendizagem, se faz necessária a avaliação deste processo, está 

estabelecido no Art. 10 da Resolução nº 5 de 2009 - Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – (BRASIL, 2009): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Smole (et al, 2000) discutem sobre os diferentes tipos de registros: o registro oral, o registro 
pictórico e o registro textual. 
 
 O registro oral: é o registro feito de forma natural pela própria criança, em sua língua materna. 
Neste tipo de registro, a criança tem que explicar argumentando logicamente ao professor e seus 
coleguinhas o 
que ela 
pensou, qual 
foi sua 

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do 

trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 

promoção ou classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 

álbuns etc.); 

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); 

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças 

e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

 

... quando brinca, a criança prepara-se para a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai 

tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as 

coisas.  
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estratégia. 
 
 O registro pictórico: é através do desenho da brincadeira também feito pela própria criança de 
forma individual ou construído coletivamente pela turma, pode ter várias funções como: memórias de 
jogos, lembranças de atividades familiares, memórias de filmes assistidos, vivencias na escola, o contar 
para alguém como foi a brincadeira, controlar quantidades e planejamento de uma ação. 
 
 O registro textual é assumido pelo professor como estriba para colocar em forma de texto o que 
a turma coletivamente entende sobre determinado fato, brincadeira, jogo ou situação ocorrida em sala 
de aula. 
 
 Cada um destes registros devem ser levados em consideração pelo professor para conforme 
previsto em legislação ter sempre em mãos para informar a família sobre os progressos da crianças, 
suas habilidades e possíveis dificuldades. A construção de portfólio com atividades da criança sugere um 
melhor opção, para organizar o desenvolvimento e a avaliação além da avaliação descritiva feita pelo 
professor. 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos/Linguagens - Creche 1, 2 e 3 anos 
 
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Linguagem da contação de 
histórias em diferentes situações. 

Histórias contadas, inventadas, em grupos, individuais, 
recontadas... 
 

Linguagem das dramatizações. Dirigidas, livres, espontâneas, com uso de fantoches, fantasias, 
dedoches... 

Linguagem poética. Poesias, poemas, versos, rimas... 

Linguagem da produção textual. Oral e escrita, utilizando o conhecimento que a criança possui, 
respeitando a diversidade de produções; professor atuar como 
escriba da criança, em situações individuais e coletivas. 

Linguagem compreensiva e 
expressiva. 

 

Linguagem dos jogos verbais. Trava-língua, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas, canções... 

Linguagem da fala e da escuta 
das experiências vividas. 

Roda da conversa, passeios, socializações, relatos, argumentações, 
explicações... 

Linguagem da observação e 
manuseio de materiais impressos. 

Livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, folders... 
 

 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 

Linguagem de espaço. Dentro, fora, em cima, em baixo, em frente, atrás... 

Linguagem temporal. Agora, depois, daqui a pouco, ali, aqui, calendário, horas, ontem, 
hoje, amanhã, dia, noite... 

Linguagem da contação oral. Por meio da fala, cantigas, brincadeiras, histórias, chamada, 
calendário... 

Linguagem da classificação, 
seriação, ordenação e 
comparação. 

De objetos, jogos de montar, jogos simbólicos, brinquedos, peças, 
alimentos, roupas... por meio de atividades lúdicas livres e 
orientadas. 

Linguagem das formas 
geométricas. 

Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. 

Linguagem de grandezas e 
medidas. 

Peso, volume, tempo, moeda/dinheiro, fita métrica, régua, 
balança... 

 
LINGUAGEM DA NATUREZA E SOCIEDADE 

Linguagem das estações do ano. Inverno, verão, outono, e primavera... 

Linguagem dos fenômenos 
naturais. 

Chuva, vento, sol, tempestade, frio, calor, arco-íris, geada, 
granizo, enchentes... 

Linguagem da paisagem local. Rios, vegetação, construções, campos, açudes, montanhas... 
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Linguagem dos seres vivos. Modo de ser e viver dos animais e plantas, cuidados básicos, 
cultivo, preservação, evolução, características e necessidades. 

Linguagem da cultura da 
comunidade e de grupos sociais. 

Histórias, brincadeiras, jogos, canções, bibliotecas, museus, 
fotografias... 

Linguagem das tecnologias. TV, mídia digital, filmadora, retro- projetor... 

Linguagem dos objetos e de suas 
transformações. 

Experiências, construção de brinquedos de sucatas, maquetes, 
reciclagens... 

Linguagem da organização dos 
grupos sociais. 

Famílias, papéis sociais, moradias, modo de ser, viver e 
trabalhar/profissões... 

Linguagem das diversidades 
culturais. 

Etnias, raças, danças, músicas, culinária... 

 
LINGUAGEM DAS ARTES VISUAIS 

Linguagem da exploração e 
manipulação de diferentes 
materiais. 

Lápis, pincéis, texturas, brochas, carvão, carimbo, tintas, água, 
areia, terra, argila, jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, 
madeira... 

Linguagem da produção de 
marcas gráficas. 

Todo o tipo de marca produzida pela utilização do corpo, carimbo 
do pé, mão, do beijo, etc.; lixa, elementos da natureza... 

Linguagem plástica-visual. Desenhos, pinturas, modelagem, esculturas, construções, 
fotografias, colagens, recorte, ilustrações... 

Linguagem teatral. Teatro de sombras, fantoches, marionetes, dedoches... 

Linguagem da observação e 
apreciação. 

Interpretação de obras através da observação, narração, 
descrição, interpretação de imagens e objetos... 

 
LINGUAGEM DA MÚSICA 

Linguagem dos sons da natureza. Canto dos pássaros, vento, água, árvore, chuva, trovões, 
relâmpagos... 

Linguagem de diferentes gêneros 
musicais. 

Clássica, infantil, popular, sertanejo, carnaval, samba... 

Linguagem das diferentes 
culturas musicais. 

Indígena, gaúcha, alemã, polonês, italiana, caipira... 

Linguagem da composição 
musical. 

Criação de canções, paródias... 

Linguagem das brincadeiras com 
música. 

Dança da cadeira, da vassoura, brincadeiras de roda, cabra-cega... 

Linguagem de reconhecimento e 
utilização dos sons. 

Sons graves, curtos, fracos, fortes, timbre... 

Linguagem da memória musical.  

Linguagem dos instrumentos 
musicais. 

Construção de instrumentos musicais com sucatas e utilização dos 
instrumentos musicais industrializados, artesanais... 

 
LINGUAGEM DA IDENTIDADE E DA AUTONOMIA 

Linguagem da escolha. Escolha de parceiros de brincadeiras, objetos e espaço, para a 
construção de situações de aprendizagem. 

Linguagem da participação, 
cooperação, solidariedade na 
realização de pequenas tarefas. 

Busca de materiais, pegar e guardar brinquedos e materiais, 
organização dos espaços, vestirem-se, calçar-se, ir ao banheiro... 

Linguagem do respeito às 
diversidades. 

Culturais, raciais, religiosas... 

Linguagem da construção de 
regras de convívio social. 

Pedir licença, obrigado, desculpa, por favor, cumprimentos... 

Linguagem dos cuidados 
essenciais. 

Higiene pessoal, alimentação e com o ambiente... 

Linguagem da identificação. Nome, características pessoais, valores, costumes... 
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LINGUAGEM DO MOVIMENTO 

Linguagem das diferentes 
posturas corporais 

Sentar, deitar, engatinhar, caminhar e agachar. 

Linguagem da expressividade Uso do espelho, exploração do próprio corpo por meio de 
brincadeiras, sensações, ritmos corporais, gestos, oralidade, dança. 

Linguagem das sensações e 
ritmos corporais 

Danças diversas, sinais vitais, limites e potencialidades do corpo. 

Linguagem da motricidade fina Preensão. Encaixe, pegar, soltar, lançar, traçados, desenhos... 

Linguagem da lateralidade Esquerdo, direito, em cima, em baixo, dentro, fora... 

Linguagem do equilíbrio e 
coordenação 

Caminhar, subir, descer, escorregar, balançar, pular, saltar, girar, 
rolar... 

Linguagem da dança Contemplar diferentes ritmos, gêneros e culturas musicais... 

 
LINGUAGEM DO JOGO SIMBÓLICO 

Linguagem das brincadeiras de 
faz –de- conta. 

Imitação, imaginação, movimento e som... 

Linguagem do jogo de 
mesa/regrados. 

Quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, trilha... 

Linguagem dos jogos e 
brincadeiras em geral. 

Batata quente, pato cinza, ovo choco, estátua... 

Linguagem das brincadeiras de 
roda/cantadas. 

Ciranda- cirandinha, Teresinha de Jesus, roda cutia... 

Linguagem das dramatizações. Fantoches, máscara, dedoches... 

Linguagem das brincadeiras 
livres. 

 

 
LINGUAGENS DOS CUIDADOS, ACOLHIDA, SENTIMENTOS E AFETOS 

Linguagem da alimentação.  Organização dos momentos de alimentação de modo a serem 
prazerosas e apreciadas pelas crianças, boas maneira, autonomia 
na alimentação, alimentação saudável e não saudável, evitar o 
desperdício... 

Linguagem do sono. Ambiente acolhedor, silencioso, tranquilo, respeito aos colegas. 

Linguagem dos cuidados. Cuidados pessoais, com a natureza, com o mundo, com a escola, 
com os colegas... 

Linguagem da acolhida e da 
despedida. 

Receber com carinho, boas vindas, despedida, abraços, beijos, 
tchau... 

Linguagem das relações afetivas. Ganhar colo, relações familiares, professores, colegas, animais, 
natureza... 

Linguagem de sensibilidade. Diferentes sentimentos, como: choro, medo, insegurança, timidez, 
agressividade, entre outros. 

Linguagem da higiene pessoal. Lavar as mãos, escovar os dentes, controle dos esfíncteres. 

Linguagem da higiene da 
organização dos ambientes 
escolares. 

Sala, refeitório, banheiro, parque, distribuição dos materiais, 
organização da guarda dos brinquedos e outros materiais... 

Linguagem da organização dos 
pertences. 

Guarda de pertences: bico, nana, calçados... 

 
LINGUAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Exercícios de encaixe, sempre 
incentivando a criança. 
- Estimulação tátil. 
- Estimulação visual através de 
objetos coloridos. 
- Estimulação de movimentos, 
como engatinhar, pegar um 

- Formas geométricas. 
- Cantigas de roda. 
- Mímica e imitação. 
- Faz de conta. 
- Interação com o grupo. 
- Desenvolver movimentos amplos: correr, saltar, pular. 
- Auto estima. 
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objeto. 
- Estimulação verbal. 
- Trabalhos manuais com 
massinha. 
- Jogos de bola em rodas, 
promovendo a integração social, 
onde a criança deverá joga-la 
para o amigo. 
- Trabalhos manuais com 
massinhas de modelar. 
- Coordenação motora livre. 

- Expressividade. 
- Equilíbrio. 
- Sociabilidade. 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos/Linguagens – Pré-escolar (04 anos e 05 anos) 
 
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Linguagem da contação de 
histórias em diferentes situações. 

Histórias contadas, inventadas, em grupos, individuais, 
recontadas... 
 

Linguagem das dramatizações. Dirigidas, livres, espontâneas, com uso de fantoches, fantasias, 
dedoches... 

Linguagem poética. Poesias, poemas, versos, rimas... 

Linguagem da produção textual. Oral e escrita, utilizando o conhecimento que a criança possui, 
respeitando a diversidade de produções; professor atuar como 
escriba da criança, em situações individuais e coletivas. 

Linguagem compreensiva e 
expressiva. 

 

Linguagem dos jogos verbais. Trava-língua, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas, canções... 

Linguagem da fala e da escuta 
das experiências vividas. 

Roda da conversa, passeios, socializações, relatos, argumentações, 
explicações... 
 

Linguagem da observação e 
manuseio de materiais impressos. 

Livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, folders... 

Linguagem do alfabeto. Identificar e reconhecer as letras do alfabeto. 

Linguagem dos números. Quantidade: mais/menos, igual. 
Posição: Primeiro, último, frente, atrás. 

 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 

Linguagem de espaço. Dentro, fora, em cima, em baixo, em frente, atrás... 

Linguagem temporal. Agora, depois, daqui a pouco, ali, aqui, calendário, horas, ontem, 
hoje, amanhã, dia, noite... 

Linguagem da contação oral. Por meio da fala, cantigas, brincadeiras, histórias, chamada, 
calendário... 

Linguagem da classificação, 
seriação, ordenação e 
comparação. 

De objetos, jogos de montar, jogos simbólicos, brinquedos, peças, 
alimentos, roupas... por meio de atividades lúdicas livres e 
orientadas. 

Linguagem das formas 
geométricas. 

Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. 

Linguagem de grandezas e 
medidas. 

Peso, volume, tempo, moeda/dinheiro, fita métrica, régua, 
balança... 

 
LINGUAGEM DA NATUREZA E SOCIEDADE 

Linguagem das estações do ano. Inverno, verão, outono, e primavera... 

Linguagem dos fenômenos 
naturais. 

Chuva, vento, sol, tempestade, frio, calor, arco-íris, geada, 
granizo, enchentes... 

Linguagem da paisagem local. Rios, vegetação, construções, campos, açudes, montanhas... 
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Linguagem dos seres vivos. Modo de ser e viver dos animais e plantas, cuidados básicos, 
cultivo, preservação, evolução, características e necessidades. 

Linguagem da cultura da 
comunidade e de grupos sociais. 

Histórias, brincadeiras, jogos, canções, bibliotecas, museus, 
fotografias... 

Linguagem das tecnologias. TV, mídia digital, filmadora, retro- projetor... 

Linguagem dos objetos e de suas 
transformações. 

Experiências, construção de brinquedos de sucatas, maquetes, 
reciclagens... 

Linguagem da organização dos 
grupos sociais. 

Famílias, papéis sociais, moradias, modo de ser, viver e 
trabalhar/profissões... 

Linguagem das diversidades 
culturais. 

Etnias, raças, danças, músicas, culinária... 

Linguagem dos Meios de 
transporte. 

Terrestres, aéreos, marítimo (carros, caminhões, moto, bicicleta, 
sinalização de trânsito). 

 
LINGUAGEM DAS ARTES VISUAIS 

Linguagem da exploração e 
manipulação de diferentes 
materiais. 

Lápis, pincéis, texturas, brochas, carvão, carimbo, tintas, água, 
areia, terra, argila, jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, 
madeira... 

Linguagem da produção de 
marcas gráficas. 

Todo o tipo de marca produzida pela utilização do corpo, carimbo 
do pé, mão, do beijo, etc.; lixa, elementos da natureza... 

Linguagem plástica-visual. Desenhos, pinturas, modelagem, esculturas, construções, 
fotografias, colagens, recorte, ilustrações... 

Linguagem teatral. Teatro de sombras, fantoches, marionetes, dedoches... 

Linguagem da observação e 
apreciação. 

Interpretação de obras através da observação, narração, 
descrição, interpretação de imagens e objetos... 

 
LINGUAGEM DA MÚSICA 

Linguagem dos sons da natureza. Canto dos pássaros, vento, água, árvore, chuva, trovões, 
relâmpagos... 

Linguagem de diferentes gêneros 
musicais. 

Clássica, infantil, popular, sertanejo, carnaval, samba... 

Linguagem das diferentes 
culturas musicais. 

Indígena, gaúcha, alemã, polonês, italiana, caipira... 

Linguagem da composição 
musical. 

Criação de canções, paródias... 

Linguagem das brincadeiras com 
música. 

Dança da cadeira, da vassoura, brincadeiras de roda, cabra-cega... 

Linguagem de reconhecimento e 
utilização dos sons. 

Sons graves, curtos, fracos, fortes, timbre... 

Linguagem da memória musical.  

 
LINGUAGEM DA IDENTIDADE E DA AUTONOMIA 

Linguagem da escolha. Escolha de parceiros de brincadeiras, objetos e espaço, para a 
construção de situações de aprendizagem. 

Linguagem da participação, 
cooperação, solidariedade na 
realização de pequenas tarefas. 

Busca de materiais, pegar e guardar brinquedos e materiais, 
organização dos espaços, vestirem-se, calçar-se, ir ao banheiro... 

Linguagem do respeito às 
diversidades. 

Culturais, raciais, religiosas... 

Linguagem da construção de 
regras de convívio social. 

Pedir licença, obrigado, desculpa, por favor, cumprimentos... 

Linguagem dos cuidados 
essenciais. 

Higiene pessoal, alimentação e com o ambiente... 

Linguagem da identificação. Nome, características pessoais, valores, costumes... 
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LINGUAGEM DO MOVIMENTO 

Linguagem das diferentes 
posturas corporais. 

Sentar, deitar, engatinhar, caminhar e agachar. 

Linguagem da expressividade. Uso do espelho, exploração do próprio corpo por meio de 
brincadeiras, sensações, ritmos corporais, gestos, oralidade, dança. 

Linguagem das sensações e 
ritmos corporais. 

Danças diversas, sinais vitais, limites e potencialidades do corpo. 

Linguagem da motricidade fina. Preensão. Encaixe, pegar, soltar, lançar, traçados, desenhos... 

Linguagem da lateralidade. Esquerdo, direito, em cima, embaixo, dentro, fora... 

Linguagem do equilíbrio e 
coordenação. 

Caminhar, subir, descer, escorregar, balançar, pular, saltar, girar, 
rolar... 

Linguagem da dança. Contemplar diferentes ritmos, gêneros e culturas musicais... 

 
LINGUAGEM DO JOGO SIMBÓLICO 

Linguagem das brincadeiras de 
faz-de-conta. 

Imitação, imaginação, movimento e som... 

Linguagem do jogo de 
mesa/regrados. 

Quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, trilha... 

Linguagem dos jogos e 
brincadeiras em geral. 

Batata quente, pato cinza, ovo choco, estátua... 

Linguagem das brincadeiras de 
roda/cantadas. 

Ciranda- cirandinha, Teresinha de Jesus, roda cutia... 

Linguagem das dramatizações. Fantoches, máscara, dedoches... 

Linguagem das brincadeiras 
livres. 

 

 
LINGUAGENS DOS CUIDADOS, ACOLHIDA, SENTIMENTOS E AFETOS 

Linguagem da alimentação. Organização dos momentos de alimentação de modo a serem prazerosas 
e apreciadas pelas crianças, boas maneira, autonomia na alimentação, 
alimentação saudável e não saudável, evitar o desperdício... 

Linguagem dos cuidados. Cuidados pessoais, com a natureza, com o mundo, com a escola, com os 
colegas... 

Linguagem da acolhida e da 
despedida. 

Receber com carinho, boas vindas, despedida, abraços, beijos, tchau... 

Linguagem das relações 
afetivas. 

Ganhar colo, relações familiares, professores, colegas, animais, 
natureza... 

Linguagem de sensibilidade. Diferentes sentimentos, como: choro, medo, insegurança, timidez, 
agressividade, entre outros. 

Linguagem da higiene 
pessoal. 

Lavar as mãos, escovar os dentes... 

Linguagem da higiene da 
organização dos ambientes 
escolares. 

Sala, refeitório, banheiro, parque, distribuição dos materiais, organização 
da guarda dos brinquedos e outros materiais... 

Linguagem da organização 
dos pertences. 

Guarda de pertences: Material escolar, roupas,  calçados... 

 
LINGUAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Organização de grupos. 
- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites (hábitos 
de cuidado com a saúde e o bem estar). 
- Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 
- Organização de matérias após brincadeiras. 
- Cantigas de roda. 
- Domínio do próprio corpo. 
- Brincadeiras lúdicas como: pato cinza, elefantinho colorido, corridas de revezamento, percursos com 
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obstáculos, esconde- esconde, gato mia, mímica, morto ou vivo, entre outros. 
- Brincadeiras populares. 
- Ritmos: sons, movimentos e cadencias. 
- Equilíbrio dinâmico e estático. 
- Lateralidade. 
- Educação psicomotora: coordenação motora ampla e fina, percepção corporal, espacial, sensorial e 
análise e síntese. 
- Exercícios motores como andar, correr, saltitar, pular, rolar, engatinhar. 
- Noções de higiene pessoal e saúde. 

 
LINGUAGENS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Boy 
Girl 
Family 
 

Animals: 
Dog 
Cat 
Bird 
Lion 
Tiger 
Butterfly 
 

Colors: 
Write 
Brow 
Black 
Violet 
Pink 
Yellow 
Blue 
Red 

Numbers: 
One, 
Two 
Tree 
Four 
Five 
Six 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 

 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Introdução - Ensino Fundamental 
  
 Partindo da necessidade de organização e um trabalho coletivo conjunto na educação das 
crianças do município de Bandeirante, toda Rede Municipal de Ensino de Bandeirante reuniu-se para 
formular o currículo a ser trabalhado e estabelecer diretrizes e em si, os parâmetros curriculares 
municipais. Momento este para se refletir acerca da educação do município e organizar de forma 
sistemática as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, tendo como base a legislação vigente 
e uma constante busca pela melhoria na qualidade da educação oferecida em nossas escolas 
municipais.   
 A concepção de currículo, segundo a Resolução nº 4 de 2010 que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, define que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rede Municipal de Ensino de Bandeirante procura abordar as mais diferentes tendências 

pedagógicas na busca por uma educação de qualidade e que obtenha resultados no processo ensino-
aprendizagem, oferecendo as diretrizes à ação docente, que continua a ter a liberdade de fazer de sua 
concepção pedagógica um ato individual e intransferível com toda liberdade de adotar a tendência 

Art. 13. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, 

assegurados no artigo 4º desta Resolução, configura-se como o conjunto de valores e práticas que 

proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente 

para a construção de identidades socioculturais dos educandos. 

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos 

cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade 

dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas 

educativas formais e não-formais. 

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e 

contribuindo para construir as identidades dos educandos. 
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pedagógica que melhor julgar e trabalhando o currículo estabelecido. Buscamos em nosso PPP trabalhar 
uma pedagogia progressista que desenvolva uma aprendizagem significativa que promova nos 
estudantes o senso crítico, o conhecimento cientifico, a troca de vivencias, a experimentação, a 
criatividade, atitudes de respeito, cooperação e a compreensão da sociedade. Dentro da premissa de 
desenvolver um cidadão consciente e atuante na sociedade com valores bem estabelecidos, 
acreditamos na educação inclusiva, onde o sujeito interage com o meio e torna-se parte da 
transformação 
da sociedade 
voltada à 
solidariedade, à 
democracia, à 
justiça, à 
liberdade e à 
criatividade. 
  

Partindo 
destas 
concepções 
devemos 
considerar os 
aspectos legais 
que envolvem a 
organização do 
Ensino 
Fundamental, 
onde no Capítulo II da LDBEN (9394/96) que estabelece e observa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe ainda os aspectos referentes ao Ensino Fundamental de 9 anos que a partir de 2015 

atinge o seu ápice com o início em todo o país, em todas as redes do 9º ano do Ensino Fundamental, 
previsto no Art. 32 do Capítulo II da LDBEN (9394/96) que estabelece e normatiza os parâmetros e 
diretrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino de Bandeirante. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 

de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 

escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau 

de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, 

conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir 

formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares; 
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Partindo da legislação acima citada estabelecemos que nosso currículo deva ser inclusivo, 

considerado como uma ação política, cultural, social e educacional, sem nenhum tipo de discriminação, 
oferecido a todos com qualidade. 

 
 A Rede Municipal de Ensino de Bandeirante possui profissional habilitado em 40 horas semanais 
para atender estudantes portadores de necessidades especiais ou atendimento especial, com sala de 
recursos especiais. O documento Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do 
MEC/SEESP (2008) considera alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter 
restringida sua participação plena e afetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais 
do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 
repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo e psicose infantil. Alunos com altas 
habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer das seguintes áreas, isoladas ou 
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também alunos que 
apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 
áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disotografia, 
disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – O Currículo do Ensino Fundamental 
 

A construção coletiva do currículo é marcante na educação de Bandeirante, e este é um 
instrumento que auxilia o professor a transformar as experiências vividas pelos alunos em conceito e 
conhecimento cientifico, em um primeiro momento sem a preocupação com os termos científicos. Onde 
o professor a poucos vai transformando o conhecimento empírico em cientifico, formalizando o 
conhecimento. 

 
A motivação e a criatividade são essenciais par que o processo ensino-aprendizagem ocorra, 

partindo do professor que deve ser ousado na busca de estratégias criativas e originais na formulação 
de atividades de aprendizagem contextualizadas e desafiadoras conforme a idade da escolarização. A 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§ 5o  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos 

das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material 

didático adequado.      (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11525.htm#art1
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interdisciplinaridade não pode ser ignorada no desenvolvimento dos conteúdos pois é o caminho certo 
que leva ao sucesso, fato comprovado através de pesquisas, que projetos são a melhor forma de 
alcançar a 
aprendizagem. 
A 
contextualizaçã
o permite ao 
professor 
adotar uma 
postura crítica, 
priorizar os 
valores educativos e humanos do aluno sem reduzir os aspectos científicos que devem permear o 
trabalho docente ao todo instante. 

 
Segundo HORNBURG e SILVA “questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 

administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, 
ou seja, envolve relações de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e questões raciais, 
étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos”. (HORNBURG e SILVA, 2007, 
p.1), complementa VEIGA “Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 
historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação 
são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, 
o currículo propriamente dito.” (VEIGA, 2002, p.7).  

 
Partindo destes pressuposto aponta-se que o currículo não é um instrumento neutro, ele deve 

ter uma posição concreto no âmbito escolar da Rede de Ensino, e esta determinação do conhecimento 
escolar implica em uma análise interpretativa e critica, ideológica e cultural. Segue-se ainda que o 
currículo não pode ser desvinculado do contexto social, tendo em vista que ele é historicamente e 
culturalmente construído, ainda permeia a organização escolar a ser assumida procurando interagir as 
diferentes disciplinas curriculares. Não podemos deixar de lado o aspecto de controle social que o 
currículo exerce, uma vez que o currículo formal formado pelos conteúdos curriculares, as metodologias, 
os recursos de ensino, a avaliação e a relação pedagógica, sempre implica em controle, que muitas 
vezes foge ou passam desapercebidos pelos docentes. 

 
O currículo abrange o estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, do conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política da nossa sociedade e do mundo globalizado. O ensino da 
Arte constitui componente obrigatório nos Anos Finais do Ensino Fundamental; a Educação Física é 
componente curricular em toda a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Na parte diversificada 
possuímos ainda o ensino da língua Estrangeira Moderna – Inglês como componente curricular em toda 
a Educação Infantil e Ensino Fundamental, o ensino da língua Estrangeira Moderna – Espanhol como 
componente curricular nos Anos Finais do Ensino Fundamental e ainda o ensino de Informática como 
componente curricular em todo o Ensino Fundamental. 

 
Quanto a organização curricular do Ensino Fundamental, o Capítulo II da LDBEN (9394/96), 

trata dos aspectos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades intelectuais para 
operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem organizar a realidade. A 

Art. 26.  Os currículos do ensino fundamental devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.    (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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aprendizagem de conceitos se dá por aproximações sucessivas. Os conteúdos procedimentais 
expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de forma 
ordenada e não aleatória, para atingir uma meta. Assim, os conteúdos procedimentais sempre estão 
presentes nos projetos de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, um resumo, uma maquete, são 
proposições de ações presentes nas salas de aula. Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o 
conhecimento escolar. A escola é um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao 
conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. A não-compreensão 
de atitudes, valores e normas como conteúdos escolares faz com que estes sejam comunicados, 
sobretudo de forma inadvertida, e acabam por ser aprendidos sem que haja uma deliberação clara 
sobre esse ensinamento. Por isso, é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores 
que a escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas. 

 
As Diretrizes e Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental de Bandeirante, embasadas 

na legislação compreende a base comum da educação básica para o Ensino Fundamental, composta a 
partir do que está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996/1998): 

 
Língua Portuguesa 
(a) Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com eficácia em instâncias 
públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos tanto orais como escritos coerentes, coesos, 
adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 
 
(b) Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada 
socialmente, sabendo adequá-la às circunstâncias da situação comunicativa de que participam; 
 
(c) Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado; 
 
(d) Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de 
participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; 
 
(e) Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e 
possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de 
diferentes objetivos; 
 
(f) Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, 
compreender e fazer uso de informações contidas nos textos; identificar aspectos relevantes; organizar 
notas; elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes; 
fazer resumos, índices, esquemas etc.; 
 
(g) Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de 
expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e 
considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário; 
 
(h) Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem 
as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica; 
 
(i) Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, 
credo, gênero ou etnia. 
 
 Aprender uma língua é então, ampliar as possibilidades de interlocução das pessoas, meio de 
inserção na sociedade e não excludente. 
 
Matemática 
(a) identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à 
sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 
resolver problemas; 
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(b) fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 
conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, 
probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
criticamente; 
 
(c) resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de 
raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e 
procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 
 
(d) comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com 
precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações 
entre ela e diferentes representações matemáticas; 
(e) estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e 
conhecimentos de outras áreas curriculares; 
 
(f) sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 
autoestima e a perseverança na busca de soluções; 
 
(g) interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções 
para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, 
respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
 
 A matemática não deve ser encarada ou ensinada com algo pronto e acabado, definitivo, mas 
um processo de continuo construção, com um olhar de apropriação do conhecimento pelo professor e 
aluno, um constante mudar de práticas pedagógicas, que no encerramento do processo de ensino-
aprendizagem demonstre conhecimento. 
 
Ciências Naturais 
(a) compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de 
transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros 
componentes do ambiente; 
 
(b) compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, 
histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural; 
 
(c) identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no 
mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a tecnologia como meio para suprir 
necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-
tecnológicas; 
 
(d) compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser 
promovidos pela ação de diferentes agentes; 
 
(e) formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das 
Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar; 
 
(f) saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, 
tempo, sistema, equilíbrio e vida; 
 
(g) saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre 
explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 
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(h) valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva 
do conhecimento. 
 
 Vivemos em uma sociedade em que cada vez mais o conhecimento cientifico e tecnológico é 
exigido e valorizado, onde nossas crianças partindo de suas vivencias devem apropriar-se do 
conhecimento dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores 
humanos. 
 
Geografia 
(a) conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como as paisagens, os 
lugares e os territórios se constroem; 
 
(b) identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes espaços 
e tempos, de modo que construa referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa 
nas questões socioambientais locais; 
 
(c) conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo que compreenda o 
papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar; 
 
(d) compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas 
dinâmicas e interações; 
 
(e) compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços tecnológicos e 
as transformações socioculturais são conquistas ainda não usufruídas por todos os seres humanos e, 
dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las; 
 
(f) conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender a paisagem, o 
território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, problemas e 
contradições; 
 
(g) orientá-los a compreender a importância das diferentes linguagens na leitura da paisagem, desde as 
imagens, música e literatura de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo 
que interprete, analise e relacione informações sobre o espaço; 
 
(h) saber utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade dos 
fenômenos geográficos; 
 
(i) valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sócio diversidade, reconhecendo-os como direitos 
dos povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. 
  
 Busca-se que o aluno em contato com as mais variadas realidades e situações seja capaz de 
ampliar sua visão de espaço. Construir a aproximação e confrontação do aluno com a análise da 
ocupação, distribuição e aproveitamento dos lugares habitados pelo homem na formação da cidadania, 
na valorização e preservação da vida, solidariedade, na conservação e na alteridade.  
 
História  
(a) identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país, e 
outras manifestações estabelecidas em outros tempos e espaços; 
 
(b) situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos; 
 
(c) reconhecer que o conhecimento histórico é parte de um conhecimento interdisciplinar; 
 
(d) compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coletivas; 
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(e) conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre 
eles, continuidades e descontinuidades, conflitos e contradições sociais; 
 
(f) questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, conhecendo formas político-
institucionais e organizações da sociedade civil que possibilitem modos de atuação; 
 
(g) dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a observar e colher 
informações de diferentes paisagens e registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais; 
 
(h) valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios éticos; 
 
(i) valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como condição de efetivo 
fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as desigualdades. 
 
 Os conteúdos e atividades propostos no ensino de História refletem a cidadania participativa na 
formação do aluno, que veja a história como um meio de compreender o que ocorre na atualidade, 
sendo ela consequências de fatos ocorridos no passado, e de maneira que o que ocorre atualmente 
(presente) influenciará o futuro da sociedade em que vivemos. 
 
Arte 
(a) expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 
produções artísticas; 
 
(b) interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes Visuais, Dança, 
Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais; 
 
(c) edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 
respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que abriga uma multiplicidade 
de procedimentos e soluções; 
 
(d) compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas, 
conhecendo respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como as demais 
do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões 
artísticos e estéticos; 
 
(e)  observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a 
discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível; 
 
(f) compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, 
reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, aspectos do processo percorrido pelo artista; 
 
(g) buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos 
nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, 
cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonotecas, videotecas, 
cinematecas), reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções 
estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. 
 
 O ser humano é um ser simbólico que representa suas emoções e necessidades das mais 
variadas formas, sendo a Arte a expressão mais pura deste simbolismo. O ser humano inventa, cria e 
transforma sua volta, expressando através da arte todas as tendências e fases de nosso 
desenvolvimento, nos tornamos mais afáveis e humanizados através da expressão artística. 
 
Educação Física 
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(a) participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os outros, 
reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem 
discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 
 
(b) adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, 
repudiando qualquer espécie de violência; 
 
(c) conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal do 
Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração entre pessoas e entre 
diferentes grupos sociais; 
 
(d) reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 
alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de 
recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva; 
 
(e) solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o esforço em 
um nível compatível com as possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 
das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade e devem ocorrer de modo 
saudável e equilibrado; 
 
(f) reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento e 
desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, reivindicando condições de vida dignas; 
 
(g) conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos diferentes 
grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando 
criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 
 
(h) conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais 
adequados para promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade 
básica do ser humano e um direito do cidadão.  
 
 A educação física está inserida em um contexto sociocultural que tem como princípio da 
igualdade de oportunidades, onde o professor deverá sempre contextualizar as suas várias dimensões 
de aprendizagem, oportunizando que todos possam aprender e se desenvolver. 
 
Ensino 
Religioso 

O 
Ensino 
Religioso é 
previsto no Art. 
33 do Capitulo 
II da LDBEN 
(9394/96), 
reformulado 
conforme legislação atual, que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado 

o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação 

dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do 

ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela 

Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 

religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
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As aulas de Ensino Religioso, deve valorizar o pluralismo e a diversidade cultural presente na 
sociedade brasileira, facilitar a compreensão das formas que exprimem o Transcendente na superação 
da finitude humana e que determinar, subjacentemente, o processo histórico da humanidade. Por isso 
necessita: 

(a) proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, a partir 
das experiências religiosas percebidas no contexto do educando; 

(b) subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em profundidade, para dar sua 

resposta devidamente informado; 

(c) analisar o papel 

das tradições 

religiosas na 

estruturação e 

manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais; 

(d) facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das tradições religiosas; 

(e) refletir o sentido da atitude moral, como conseqüência do fenômeno religioso e expressão da 

consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano; 

(f) possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas religiosas que 

têm na liberdade o seu valor inalienável. 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 

 

 
 

 
 
O Ensino de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, é ministrado desde a Educação Infantil – (pré-

escola) até o 9º ano do Ensino Fundamental e o ensino de Língua Estrangeira Moderna – Espanhol é 
ministrado nos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

   
(a) identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de 
comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o papel 
hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico; 
 
(b) vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no que se 
refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras 
de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo 
plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo; 
 
(c) reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais da 
humanidade construídos em outras partes do mundo; 
(d) construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a 
linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua materna; 
 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição. LDBEN (9394/96) 
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(e) construir consciência linguística e consciência crítica dos usos que se fazem da língua estrangeira 
que estão aprendendo; 
 
(f) ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como meio de acesso ao 
mundo do trabalho e dos estudos avançados; 
 
(g) utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações diversas. 
 
Informática 

Segundo os PCNs (1998) o desenvolvimento tecnológico acarretou inúmeras transformações na 
sociedade contemporânea, em particular nas duas últimas décadas. As tecnologias da comunicação são 
veículos de informações e possibilitam novas formas de ordenação da experiência humana. Essas 
mudanças nos processos de comunicação e produção de conhecimentos vão gerar transformações na 
consciência individual, na percepção de mundo, nos valores e nas formas de atuação social. Hoje há a 
possibilidade de se comunicar e obter informações globalmente com maior velocidade e em diferentes 
formatos. Tornando-se um processo de democratização do acesso às informações cabendo a educação o 
papel de contribuir para diminuir diferenças e desigualdades, na medida em que acompanhar os 
processos de mudanças, oferecendo formação adequada às novas necessidades da vida moderna. O 
papel da escola é ensinar aos alunos a se relacionar de maneira seletiva e crítica com o universo de 
informação a que têm acesso no seu cotidiano.  

O computador vai permitir novas formas de trabalho, possibilitando a criação de ambientes de 
aprendizagem em que os alunos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, confirmar ideais 
prévias, experimentar, criar soluções e construir novas formas de representação mental.  

O uso do computador vai possibilitar a interação e a produção de conhecimento no espaço e no 
tempo. Os alunos têm a oportunidade de tomar iniciativas, de resolver problemas, corrigir erros e criar 
soluções. 

 Como já frisado anteriormente o currículo deve estabelecer organização, limites e possibilidades. 
Na Resolução nº 4 de 13 de Julho de 2010 observamos: 
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13. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, 

assegurados no artigo 4º desta Resolução, configura-se como o conjunto de valores e práticas que 

proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para 

a construção de identidades socioculturais dos educandos. 

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos 

cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade 

dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas 

formais e não-formais. 

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e 

contribuindo para construir as identidades dos educandos. 

§ 3º A organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das 

peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só 

os componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas educacionais, mas 

outros, também, de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar, e assegurando: 

I -concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, 

ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas, igualmente, os espaços de 

outras escolas e os socioculturais e esportivo recreativos do entorno, da cidade e mesmo da região; 

II - ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares que pressuponham profissionais da 

educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade 

compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público, na 

busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e 

da sociedade; 
III -escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou 

transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido 

entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz 

curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem;  

IV-compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e 

educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o conjunto 

de atividades educativas; 

V -organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do 

currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola (na organização do tempo e do espaço 

curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes), passo para uma gestão centrada na 

abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes 

campos do conhecimento;  

VI - entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a 

dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a 

concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das 

pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos; 

VII - estímulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos de 

informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre 

estudantes que aprendem a receber informação com rapidez utilizando a linguagem digital e professores 

que dela ainda não se apropriaram; 

VIII - constituição de rede de aprendizagem, entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas, 

com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de 

comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos; 

IX -adoção de rede de aprendizagem, também, como ferramenta didático-pedagógica relevante nos 

programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, sendo que esta opção requer 

planejamento sistemático integrado estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades 

escolares; 
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 A citação acima é uma proposta ao diálogo entre o currículo como um todo e o desenvolvimento 
do ser humano, como um ser pleno em constante mudanças e crescimento enquanto ser único e ser 
socialmente coletivo, pois é papel fundamental da educação oferecer condições para que todos este 
processo seja possível. É a escola que oferece condições para os alunos se conhecerem, descobrirem e 
(re)significarem seus conhecimentos, aprendizagens, sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis 
sociais. 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – A Avaliação no Ensino Fundamental 
 
 A avaliação das aprendizagens e do rendimento dos alunos no Ensino Fundamental, segundo a 
LDBEN 9394/96, deve pautar-se nos seguintes critérios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É necessário uma mudança na postura dos docentes quanto a avaliação, pois a nota existe como 

um fator de referência na verificação dos estudos, desta forma, nota verifica não avalia, avaliação é 
processo mais complexo, a verificação é parte do processo de aprendizagem. A avalição é um meio de 
reconhecer se o processo de ensino obteve sucesso na formação do conhecimento, atitudes e valores.  

 
A educação de valores é uma realidade apontada pela própria LDB, nós docentes devemos ter a 

avaliação como processo continuo e cumulativo do desempenho do aluno como um todo, com 
prevalência dos fatores qualitativos sobre os quantitativos, as notas são registros de acompanhamento 
do desenvolvimento discente e docente. 

 
A avaliação quando contínua e cumulativa deve resultar de um processo de acompanhamento 

diário, que envolve tanto o aluno quanto o professor, dando ênfase no aspecto diagnóstico da avaliação. 
No que pauta esta forma de avaliação cabe ressaltar os princípios norteadores da avaliação adotada 
pela Rede Municipal de Ensino: 

 
 Processual: faz parte de um processo de ensino-aprendizagem, sobretudo a apropriação de 

conhecimento, e inclusive a eficácia e resultados do ensino; 

 

 Participativa: deve envolver a todos, professores e alunos, no processo; Formativa: informar 

os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a 

regulamentação do mesmo, buscando superar as fragilidades apontadas; 

 

 Cumulativa: leva em consideração todo o desenvolvimento do processo de aprendizagem, a 

bagagem, aqui representando o passado, o que se aprende, representando o presente e o 

que foi assimilado representando o futuro, aquilo que ficará registrado ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem; 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 

baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

 

§ 4º A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático pedagógico em que 

temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem 

presentes em todas elas. 

§ 5º A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção 

de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. 

§ 6º A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a interdisciplinaridade, à abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento. 
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 Diagnóstica: embasada nos dados e resultados obtidos nos diferentes instrumentos de 

avaliação constantes do processo, toma decisões e medidas para ratificar ou ressignificar a 

ação pedagógica. 

Segundo a Resolução nº 7, de 14 de Dezembro de 2010, que Fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, do Ministério de Educação, Conselho Nacional 
de Educação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 32 A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da 

proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve: 

I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com 

vistas a: 

a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino; 

b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos 

alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e 

redirecionar o trabalho docente; 

c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em 

instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes.  

II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo e reflexivo, 

os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo 

em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando; 

III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem como 

os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tal como determina a alínea “a” do 

inciso V do art. 24 da Lei nº 9.394/96; 

IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de 

ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 

V – prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, como 

determina a Lei nº 9.394/96; 

VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos 

alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas; 

VII – possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade-série. 

Art. 33 Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão articulados às 

avaliações realizadas em nível nacional e às congêneres nos diferentes Estados e Municípios, criadas com 

o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria da qualidade da 

educação e da aprendizagem dos alunos. 

§ 1º A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos por essas avaliações deve 

auxiliar os sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as práticas educativas com 

vistas ao alcance de melhores resultados. 

§ 2º A avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma parcela restrita do que é 

trabalhado nas escolas, de sorte que as referências para o currículo devem continuar sendo as contidas nas 

propostas político-pedagógicas das escolas, articuladas às orientações e propostas curriculares dos 

sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é avaliado pelos testes de larga escala. 

Art. 34 Os sistemas, as redes de ensino e os projetos político-pedagógicos das escolas devem expressar 

com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua aprendizagem. 

 

Art. 35 Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das escolas e de seus 

professores, tendo em conta os parâmetros de referência dos insumos básicos necessários à educação de 

qualidade para todos nesta etapa da educação e respectivo custo aluno-qualidade inicial (CAQi), 

consideradas inclusive as suas modalidades e as formas diferenciadas de atendimento como a Educação do 

Campo, a Educação Escolar Indígena, a Educação Escolar Quilombola e as escolas de tempo integral.  

Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade da educação 

obriga: 

I – os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de condições de exercício e 

valorização do magistério e dos demais profissionais da educação e a oferecerem os recursos e apoios que 

demandam as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação; educandos, reforçando a sua 

responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e incentivos aos que delas mais necessitem. 
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Diretrizes e Parâmetros Curriculares – A Organização do Ensino Fundamental 
 

A Matriz Curricular da Rede Municipal de Ensino de Bandeirante atende a legislação vigente no 
que diz respeito à organização curricular, tendo a base nacional comum e uma parte diversificada que 
vai ao encontro das necessidades da comunidade escolar de Bandeirante. A base comum contempla as 
disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Artes, Educação Física e 
Ensino Religioso. Na parte diversificada as disciplinas de: Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua 
Estrangeira Moderna – Espanhol e Informática. Todas as disciplinas da grade curricular são trabalhadas 
em uma perspectiva de interdisciplinaridade e contemplam em seus conteúdos/atividades de 
aprendizagem, os temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação 
Sexual, Educação Fiscal, Educação para o Trânsito e Temas Locais. 

 
Os Anos Finais do Ensino Fundamental tem em sua composição curricular 30 (trinta) aulas 

semanais, ministradas em 6 (seis) turnos diários de 5 (cinco) aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos 
cada com intervalo de 15 (quinze) minutos para lanche. O sexto turno é chamado de contra-turno onde 
a Unidade Escolar atende com refeição o estudante que não tem possibilidade de deslocar-se para casa 
para o almoço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 1º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- História dos números. 
- Reconhecer números 
em diferentes situações. 
- Ordem crescente e 
decrescente. 
- Noções de grandeza. 
- Noções de posição. 
- Noções de 
tempo(calendário). 
- Números de 0 a 10. 
- Números e 
quantidades. 
 
 

- Números de 10 a 20. 
- Noção de adição e 
subtração. 
- Calendário, dias da 
semana e mês. 
- Antecessor e 
sucessor. 
- Contar em sequência 
de 1 em 1. 
- Problemas orais com 
noção de completar, 
juntar acrescentar, 
tirar. 
- Agrupamento de 10 
em 10 (material 
dourado) 
 

- Números de 20 a 30. 
- Unidade e dezena. 
- Agrupamento de 10 
em 10 (material 
dourado). 
- Adição e subtração. 
- Dúzia e meia dúzia. 
- Números pares e 
ímpares. 
-
Geometria(nomenclatur
a de sólidos 
geométricos e formas 
geométricas). 
- Numerais ordinais. 
- Contar com sequência 
de um em um e de dois 
em dois. 
- Gráficos de situações 
cotidianas. 

- Numerais de 30 a 
50. 
- Unidade e dezena. 
_Medidas de 
comprimento(dedos, 
palmos, pés... 
régua). 
- Medidas de 
capacidade (litro e 
meio litro). 
- Medidas de 
tempo(hora e meia 
hora). 
- Problemas verbais 
de multiplicação e 
divisão com suporte 
de imagens ou 
material de 
manipulação. 

 
GEOGRAFIA  

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- A criança: onde vive. 
- Endereço de sua casa. 

- A criança: onde 
nasceu. 
- Membros da família. 
- Necessidade do 
trabalho. 

- A casa: localização. 
- Os cômodos. 
- Tipos de casa. 

- A escola: 
localização. 
- Dependências. 
- Paisagem natural. 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Comunicação oral: 
relato de experiências 
pessoais. 
-História da escrita. 
- Diferenciar letras de 
números e outros 
símbolos. 
- Escrever o próprio 
nome. 
- Vogais; alfabeto 
maiúsculo e minúsculo; 
consoantes. 
- Fonema; grafema; 
- Encontros vocálicos; 
- Nomes próprios; 
- Ler textos não-verbais 
em diferentes suportes; 
- Produzir textos de 
diferentes gêneros, 
atendendo a diferentes 
finalidades, por meio de 
um escriba. 

- Estudo do alfabeto e 
das sílabas. 
- Encontros vocálicos. 
- Acentuação (sons 
nasais). 
- Letra cursiva. 
- Nome próprio. 
- Ordem alfabética. 
-Diferenças entre as 
palavras (número, 
repertório e ordem das 
letras). 
- Revisar coletivamente 
os textos durante o 
processo de escrita em 
que o professor é 
escriba, retomando as 
partes já escritas e 
planejamento os 
trechos seguintes. 
 

- Estudo do alfabeto e 
das sílabas. 
- Letra cursiva. 
- Frases e textos 
(tipologia, pequenos 
textos). 
- Acentuação. 
- Nomes próprios. 
- Fonema grafema. 
- Pontuação (ponto 
final e vírgula). 
- Conhecer e fazer uso 
das grafias de palavras 
com correspondências 
regulares diretas entre 
letras e fonemas 
(P,B,T,D,F,V). 
- Ler e comparar 
sílabas em palavras. 
 
 

- Estudo do alfabeto e 
das sílabas. 
- Frases. 
- Ordem alfabética. 
- Singular e plural. 
- Diferentes tipos de 
textos. 
- Pontuação (ponto 
final e vírgula). 
-Semelhanças 
sonoras em sílabas 
iniciais e em rimas. 
- Localizar palavras 
em textos 
conhecidos. 
-Ler ajustando a 
pauta sonora ao 
escrito. 
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HISTÓRIA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- História de vida da 
criança: nome, pais, 
crescimento físico, data 
de nascimento, irmãos. 
-Datas comemorativas. 

- Família: composição 
da família, nomes, 
posição da criança na 
família. 
- Ocupação da família 
(trabalho). 
-Datas comemorativas. 

- A casa: estilos de casa 
(em relação às diversas 
épocas da história). 
- Valores familiares. 
-Datas comemorativas. 

- Ambiente escolar. 
-Brinquedos e 
brincadeiras. 
- Datas 
comemorativas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Brinquedos cantados. 
- Dinâmicas de grupo, 
vivências, jogos 
simbólicos e de 
socialização. 
- Localização espacial. 
- Materiais didáticos - 
bola, corda, bambolê, etc. 
- Higiene e saúde. 
- Atividades corporais. 
- Conscientização 
corporal; 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Percepções: Visual, 
auditiva, tátil. 
- Equilíbrio dinâmico e 
estático. 
- Movimentos 
corporais. 
- Percepção espacial. 
 

- Coordenação e 
lateralidade 
- Brincadeiras e 
atividades (ordem e 
sucessão, duração e 
tempo, ritmo). 
- Jogos e brincadeiras. 
- Atividades recreativas. 
- Jogos de mesa e 
raciocínio. 
- Danças típicas 
brasileiras e folclóricas. 
- Danças juninas. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Brinquedos 
cantados. 
 - Sons e ritmos. 
- Alongamento, 
flexibilidade e 
ginástica rítmica. 
 

 
INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

My name (meu nome é); 
Teacher (professora) 
I (pronoun); 
Boy/Girl; 
School; 

Easter/Rabbit/Bunny; 
Family (father/mother); 
Greetings; 
Foods; 
Bread: milk, cofee, 
cheese; 

Father’s day; 
Means of transportation 
and communication; 
Jobs (teacher, farmer, 
player); 

Seasons; 
Halloween; 
Environment (tree, 
flower, bee, 
animals); 
Animals (fish, cat, 
dog, butterfly); 
Christmans 

  
INFORMÁTICA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Ligar e desligar o 
computador. 
- Hardware: mouse, 
teclado, CPU, teclado, 
caixa de som. 
 

- Mouse e seus botões 
(direita, esquerda, um 
click, dois clicks). 
- Funções do teclado: 
teclas numéricas, 
alfabéticas, espaço, 
enter, backspace, caps 
lock, setas direcionais 
(esquerda, direita, 
superior e inferior). 

- Programas (Word, 
Paint, Internet). 
- Softwares educativos. 
 

- Botões de 
comando de uma 
janela. 
- Barra de 
ferramentas dos 
programas 
pedagógicos. 
 

 
ENSINO RELIGIOSO 
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1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Eu e o outro. - Família. - Respeito à diversidade. - Sentimentos e 
emoções. 

 
 
 
CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2ºBIMESTRE 3º BIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Corpo humano e suas 
partes. 
- Órgãos dos sentidos. 

- Higiene e 
alimentação. 
- Água. 

- Animais (domésticos e 
selvagens). 

- Plantas 
(germinação e 
partes). 

 
ARTE 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

Artes Visuais: 
- Ponto. 
- Pontilhismo. 
- Cor primária. 
- Brincadeiras 
direcionadas. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dramatização de 
histórias. 
Música: 
- Pesquisa auditiva. 

Artes Visuais: 
- Linhas retas: 
horizontal e vertical. 
- Cores secundárias. 
- Artistas e obras.  
Teatro: 
- Expressão corporal. 
Música: 
Ritmos rápido, médio e 
lento. 

Artes Visuais: 
- Linha quebrada e 
ondulada. 
- Cores Terciárias. 
- Folclore 
- Artistas e obras.  
Teatro: 
- Dramatização de 
lendas 
Música: 
- Canções de roda e de 
ninar. 

Artes Visuais: 
- Linha grossa e fina 
- Dimensão e 
profundidade: perto 
e longe, em cima e 
embaixo. 
- Artistas e obras.  
Teatro: 
- Imitação de 
personagens 
Música: 
- Canções infantis. 
 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 2º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Comunicação oral: relato 
de experiências pessoais. 
- Vogais, alfabeto, 
consoantes. 
- Fonema, grafema. 
- Encontros vocálicos. 
- Encontro consonantal. 
- Estudo das sílabas. 
- Ordem alfabética. 
- Separação e junção de 
sílabas. 
- Frases e textos. 
 - Acentuação. 
- Noções de pontuação. 
- Produzir e reconhecer 
textos de diferentes 
gêneros, atendendo a 
diferentes finalidades, 
com auxílio de um 
escriba. 

- Função social dos 
diferentes gêneros. 
- Diminutivo e 
aumentativo. 
- Singular e plural. 
- Frases e textos. 
- Sílabas. 
- Pontuação. 
- Direção e 
espaçamento. 
- Ortografia (P/B, D/T, 
F/V, GE/GI). 
- Ortografia 
(an,en,am,emj). 
- Grafias de palavras 
com correspondências 
regulares contextuais 
entre letras ou grupos 
de letras e seu valor 
sonoro (C/QU, G/GU, 
R/RR, SA/SO/SU em 
início de palavra; 

- Alfabeto e sílabas. 
- Diferentes tipos de 
textos. 
- Frases e textos. 
- Construção de textos 
coletivos. 
- Acentuação (til, agudo, 
circunflexo). 
- Fonema grafema. 
- Pontuação. 
- Antônimos e sinônimos. 
 
 

- Textos de 
diferentes gêneros 
textuais, atendendo 
a diferentes 
finalidades. 
- Uso das letras 
maiúsculas e 
minúsculas nos 
textos produzidos, 
segundo as 
convenções. 
- Nomes próprios e 
comuns. 
- Estudo do alfabeto 
e das sílabas. 
- Frases. 
- Ordem alfabética. 
- Singular e plural. 
- Pontuação. 
- Dicionário. 
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JÁ/JO/JU; Z inicial; O 
ou U/E ou I em sílaba 
final, M e N nasalizando 
final de sílaba; NH/LH; 
X/CH, Ã e ÃO em final 
de substantivos e 
adjetivos). 
- Encontro consonantal. 

 
MATEMÁTICA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- História dos números. 
-Números de 0 a 100. 
- Antecessor e sucessor. 
-Noção de unidade, 
dezena e centena. 
- Ordem crescente e 
decrescente. 
- Adição, subtração. 
- Pares e ímpares. 
- Desafios matemáticos. 
- Gráficos e tabelas. 

- Dezena, centena 
(decomposição). 
- Adição e subtração 
sem reserva e sem 
recurso. 
- Números ordinais, até 
o vigésimo. 
- Números de 0 até 200 
(onde conseguirem 
chegar). 
- Geometria. 
- Multiplicação (0 e 1). 
- Calendário. 
- Desafios 
matemáticos. . 
- Geometria. 

- Sistema monetário 
brasileiro. 
- Adição e subtração. 
- Ordem crescente e 
decrescente. 
- Números de 0 até 300. 
- Multiplicação (tabuada 
2 e 3). 
- Medidas e 
comparações (tempo, 
comprimento, massa e 
capacidade). 
- Desafios matemáticos. 
 
 

- Adição e subtração 
com reserva, sem 
reserva e recurso. 
- Dobro e triplo. 
- Multiplicação 
(tabuada 4 e 5) e 
divisão. 
- Número de 0 até 
500. 
- Medida de tempo 
(horas, dias, 
semanas e meses, 
anos). 
- Desafios 
matemáticos. 
 

 
GEOGRAFIA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Diferentes moradias. 
- Localização. 
- Comunidade. 
- Município. 
 

- Espaço familiar. 
- Meios de transporte. 
- Meios de 
comunicação. 
 

- Caminho de casa para 
a escola. 
- Relação entre 
sociedade e natureza na 
dinâmica do seu 
cotidiano e na paisagem 
local, bem como as 
mudanças ao longo do 
tempo. 
- Paisagem local e outras 
paisagens. 
- Mapas simples.  
- As profissões. 

- As diferentes 
paisagens. 
- Problemas 
ambientais 
existentes em sua 
comunidade e as 
ações básicas para a 
proteção e 
preservação do 
ambiente e sua 
relação com a 
qualidade de vida e 
saúde. 
 

 
HISTÓRIA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- História do nome. 
- Linha do tempo (eu). 
- Grupos étnicos. 
- Datas comemorativas. 

- A família e o lar. 
- Formação familiar e 
valores. 
- Datas 
comemorativas. 
 

- Grupos de convívios 
locais, na atualidade e 
no passado. 
- Direitos e deveres. 
- História escolar 
(transformações ao 
longo do tempo e 
registros históricos). 
- Datas comemorativas. 

- Vida no campo. 
- Nossas vivências. 
- Nossas culturas. 
- Datas 
comemorativas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Atividades corporais. 
- Hábitos de higiene. 
- Imagem corporal. 
- Exercícios respiratórios. 
- Atividades lúdicas, 
rítmicas, expressivas. 
- Desenvolvimento das 
percepções, visual, 
auditiva, tátil. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Equilíbrio dinâmico e 
estático. 
- Segmentos corporais. 
- Percepção espacial; 
- Noções de tempo, 
ritmo. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Danças juninas. 
- Espaço e tempo. 
- Formações diversas 
(círculos, fileiras, 
colunas). 
- Exercícios e 
movimentos em forma 
de estafetas. 
- Jogos e brincadeiras. 
- Atividades recreativas 
de familiarização com 
bola. 
- Jogos de mesa e 
raciocínios. 
- Exercício de ritmo, 
corporal e folclórico. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Exercício de ritmo 
corporal e folclórico. 
- Brinquedos 
cantados. 
- Reproduzir sons e 
ritmos. 
- Ginástica. 
 

 
INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- What’s your name? (qual 
é seu nome). 
- My name is ... (meu 
nome é ...). 
- Family (I, mother, 
father, sister and brother. 
- Boy/girl/teacher. 
- My town.( minha 
cidade). 
- Easter/rabbit, egg. 
- Greeting/ hello, good 
bye, good morning, 
good afternoon…. 

- Numbers (one, two, 
three, four, five, six, 
seven, eight, nine, 
ten). 
- Means of 
communication (radio, 
phone, computer, 
letter, newspaper…). 
-Flag /brazil and 
england. 
-Nationality: brazilian, 
english. 
-Sports (soccer, 
volleyball). 
-Colors: (green, white, 
blue, yellow, orange, 
gray, brown, purple, 
black, red). 

- School: (objects, 
pencil, notebook, eraser, 
notebook, ruler, 
sharpener). 
- Indian’s day (dia do 
índio). 
- Film: sports (disney). 
- Mother’s day (dia das 
mães). 
- Fruits (apple, orange, 
banana, strawberry, 
grape, banana). 
- Body’s part (face, arm, 
leg, foot). 
- Demonstratives: (this 
and that). 
- Father’s day (dia dos 
pais). 
- Demonstratives: (this 
and that). 

- Man and woman / 
boy and girl. 
- Easter - rabbit – 
egg. 
- Numbers (1 – 10). 
- Music (numbers). 
- Colors (blue – red 
– yellow – black – 
green.) 
- Animals: (fish, cat, 
dog, butterfly, horse 
mouse,). 
- Halloween (dia das 
bruxas). 
- Sistema solar. 
- Christams. 

 
INFORMÁTICA 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Ligar e desligar o 
computador. 
- Partes e funções do 
computador. 
 

- Mouse e seus botões 
(direita, esquerda, um 
click, dois clicks, 
arrastar, ligar, 
selecionar). 
- Funções do teclado: 
teclas numéricas, 
alfabéticas, espaço, 
enter, backspace, caps 

- Teclas F5, Avançar e 
ESC. 
- Editor de imagens 
(Paint). 
 
 
 

- Abrir programas. 
- Botões de controle 
de uma janela 
(minimizar, 
maximizar e fechar). 
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lock, setas direcionais 
(esquerda, direita, 
superior e inferior). 

 
ENSINO RELIGIOSO 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Eu e o outro (amizade). - Funções da família e 
da comunidade 
(respeito). 

- Solidariedade. - Valores e atitudes. 

 
CIÊNCIAS 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

- Higiene pessoal. 
- Saúde. 
- Alimentação. 

- Os sentidos. 
- Partes do corpo. 
 

- Seres vivos e 
elementos não vivos. 
- Partes da planta, e sua 
utilidade. 

- Meio ambiente. 
- Animais 
vertebrados e 
invertebrados. 

 
ARTE 

1ºBIMESTRE 2ºBIMESTRE 3ºBIMESTRE 4ºBIMESTRE 

Artes Visuais: 
- Cores primárias e 
secundárias. 
- Textura 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Brincadeiras 
direcionadas. 
Música: 
- Canções infantis. 

Artes Visuais: 
- Formas geométricas: 
círculo, quadrado e 
triângulo. 
- Cores terciárias. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dramatização de 
histórias fantasiosas. 
Música: 
- Som, silêncio e ruído 

Artes Visuais: 
- Repetição de formas. 
- Desenho de 
imaginação, de criação e 
de observação. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dedoches. 
Música: 
- Canções de roda. 
 

Artes Visuais: 
- Cores 
monocromáticas e 
policromáticas. 
- Escala das cores. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dramatização de 
histórias contadas 
Música: 
- Sons naturais e 
artificiais. 

 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 3º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Dicionário: 
Aumentativo e diminutivo. 
- Pontuação e acentuação. 
- Sinônimo e antônimo. 
- Textos e frases. 
- Ortografia M antes de P 
e B e N final, H inicial. 
- Separação e junção de 
sílabas. 
- Dígrafos. 
- Gêneros textuais: 
(fábulas, contos, história 
em quadrinhos, poesia, 
receita, convite, 
bilhete...). 

- Sinais de pontuação 
Adjetivos. 
- Substantivos próprios 
e comuns. 
- Encontro vocálico e 
consonantal. 
- Classificação das 
palavras monossílaba, 
dissílaba, etc... 
- Singular e plural. 
- Dicionário.  
- Gêneros textuais. 
 
 
 

- Tipos de frases 
(afirmativas, negativas, 
interrogativas e 
exclamativas). 
- Pontuação e 
acentuação. 
- Noções de verbos / 
passado, presente e 
futuro. 
- Ortografia S com som 
de Z, GU/QU. 
- Classificação das 
palavras monossílaba, 
dissílaba, etc... 
- Uso do dicionário. 

- Gêneros textuais. 
- Ortografia X/CH, 
LH/NH, R/RR, S/SS. 
- Uso do dicionário. 
- Pronomes 
pessoais. 
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- Artigo definido e 
indefinido. 
- Gêneros textuais. 

 
MATEMÁTICA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Composição e 
decomposição dos 
números. 
- História dos números. 
- Unidade, dezena e 
centena. 
- Situação problemas com 
adição e subtração. 
- Ordem crescente e 
decrescente. 
- Númerosde 0 até 600. 
- Números ordinais. 
- Geometria. 
- Gráficos e tabelas. 
- Multiplicação 0 a 6. 

- Adição, subtração e 
multiplicação. 
- Multiplicação de0 a 6. 
- Medidas de tempo 
(dia, hora, semana, mês 
e ano). 
- Unidade, dezena e 
centena. 
- Dobro, triplo, 
quádruplo, quíntuplo e 
sêxtuplo. 
- Números de 0 a700. 
- Leitura e escrita dos 
números naturais. 
- Dúzia. 
 

- Medidas de volume, 
massa, capacidade e 
comprimento. 
- Sistema monetário 
brasileiro. 
- Unidade, dezena e 
centena. 
- Números de 0 a 800. 
- Geometria. 
- Divisão. 
- Simetria e assimetria. 
 
 

- Multiplicação 0 a 6. 
- Geometria. 
- Gráficos e tabelas. 
- Unidade, dezena e 
centena. 
- Números 0 até 
1.000. 
- Números romanos 
1 a 10. 
- Valor posicional 
(unidade, dezena, 
centena, milhar). 
 
 

 
GEOGRAFIA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Localização da escola. 
- Mudanças do espaço 
local. 
- Zona rural e zona 
urbana. 
- Mapa do município. 

- Município (localização). 
- Comunidades. 
- Atividades econômicas 
do campo e da cidade. 

- Pontos cardeais. 
- Meios de transportes 
e de comunicações do 
município. 

- Integração 
espacial do 
município, estado e 
país. 
 

 
HISTÓRIA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- História da escola. 
- Cidade/ campo. 
- Datas comemorativas. 

- História das 
Comunidades. 
- Etnias. 
- Datas comemorativas. 

- Vida em comunidade. 
- Datas 
comemorativas. 
 

- Município/histórico. 
- Datas 
comemorativas. 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Jogos de apresentação. 
- Jogos cooperativos. 
- Jogos combinados. 
- Linguagem postural. 
- Higiene e saúde. 
- Formas de locomoção. 
- Representação corporal. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Comparação corporal. 
- Relaxamento. 
- Conscientização 
corporal. 
- Dominância corporal. 
- Habilidades motoras 
básicas em ambos os 
lados. 
- Coordenação motora 
fina em ambos os lados. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Percepções visual, 
auditiva, tátil. 
- Equilíbrio estático, 
dinâmico, recuperado, 
desafios. 
- Circuitos recreativos. 
- Movimentos 
fundamentais: correr, 
saltar, trepar, rolar, 
girar, empurrar, puxar, 
sustentar, balançar, 
dobrar-se, estender-se, 
encurvar-se, retorcer-

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Orientação visual e 
auditiva. 
- Ordem e sucessão 
(estafetas). 
- Diferença de 
velocidade e 
deslocamento. 
- Atividades lúdicas. 
- Atividade 
recreativa de 
familiarização com 
bolas. 
- Jogos e 
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se, empunhar, enrolar, 
lançar, receber, 
rebater, quicar, 
conduzir, chutar, 
conduzir com os pés e 
com as mãos. 
- Combinações de 
movimentos. 
- Direção e pontos de 
referência. 
- Transpor obstáculos. 
- Danças juninas. 

brincadeiras. 
- Jogos de mesa e 
raciocínio. 
- Brinquedos 
cantados. 
- Expressões faciais 
e corporais. 
- Coordenação e 
lateralidade. 

 
INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Family (I - father- 
mother – sister – brother- 
grandfather and 
grandmother). 
- Greetings (good 
morning, afternoon, hi, 
hello, bye).  
- Indian’s day 
 
 
 
 

- Easter - rabbit – egg – 
chocolate).  
- Numbers (1 – 15). 
- Colors (red – blue - 
yellow – black – green – 
white - pink). 
- Sports (soccer, 
football, volleyball). 
- Flag: Brazil, England, 
USA, Argentina. 
Argentinean/Portuguese; 
- Sentences ( I love 
Brazil/ This is a flag); 

- Fruits (apple, orange, 
banana, strawberry, 
grape, banana). 
- Human body (face, 
arm, leg, foot, nose, 
mouth, eyes, ear); 
- Demonstratives (This 
and that); 
- Father’s day; 
- Means of transport ( 
car, bike, bus, plane, 
horse); 
- Means of 
communication 
(newspaper, magazine, 
book, letter); 
- jobs (teacher, farmer, 
player, student) 

- Pronouns (I, you, 
she, he, it, we, 
they); 
- I play, I can play; 
- School objects 
(pencil, notebook, 
eraser, ruler, 
sharpener); 
 - Seasons; 
- Halloween; 
- Christmas; 
 
 
 
 

 
INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Ligar e desligar o 
computador. 
- Partes e funções do 
computador. 

- Mouse e seus botões 
(direita, esquerda, um 
click, dois clicks, 
arrastar, ligar, 
selecionar. 
- Funções do teclado: 
teclas numéricas, 
alfabéticas, espaço, 
enter, backspace, caps 
lock, setas direcionais 
(esquerda, direita, 
superior e inferior). 

- Teclas F5, Avançar e 
ESC. 
- Editor de imagens 
(Paint). 
- Abrir programas. 

- Botões de controle 
de uma janela 
(minimizar, 
maximizar e fechar). 
- Barra de 
endereços 
eletrônicos (sites); 
Sites de pesquisas; 
Botão iniciar, ícones. 
 

 
ENSINO RELIGIOSO  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Convivência com outras 
pessoas no mesmo 
espaço. 
- Respeito. 

- Convivência com outras 
pessoas. 
- Respeito às diferenças. 

- Solidariedade. 
- Valores humanos. 

- Convivência. 
- Respeito à 
natureza. 
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CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Saúde. 
- Higiene. 
- Alimentação/ consumo e 
manipulação dos 
alimentos. 
- Corpo humano (ossos, 
músculos e crescimento). 

- A água /ciclo, estados 
físicos e preservação. 
- O ar/ importância, 
composição e poluição. 
- Solo. 
 

- Animais / seres vivos 
e elementos não vivos, 
classificação, 
alimentação, 
locomoção e animais 
em extinção. 
 

- As plantas / partes 
das plantas e suas 
funções, diferentes 
plantas e utilidades 
das plantas. 
 

 
ARTE  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Artes Visuais: 
- Formas geométricas: 
quadrado, retângulo, 
círculo, oval, triângulo. 
- Cores primárias e 
secundárias. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Brincadeiras dirigidas. 
- Expressão corporal. 
Música: 
- Sons naturais e 
artificiais. 

Artes Visuais: 
- Ponto. 
- Linha: curva, reta 
(diagonal, vertical e 
horizontal), pontilhada. 
- Cores frias e quentes. 
- Artistas e obras. 
Teatro:  
- Mímica. 
Música: 
- Propriedades do som 
(som forte, médio e 
fraco). 

Artes Visuais: 
- Cores simbólicas. 
- Dimensão e posição: 
perto e longe; em cima 
e embaixo; grande, 
médio e pequeno. 
- Simetria e assimetria. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Brincadeiras 
folclóricas. 
Música: 
- Canções folclóricas 
regionais. 

Artes Visuais: 
- Cores neutras. 
- Retrato e 
autorretrato. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dramatização de 
fábulas. 
Música:  
- Música 
instrumental. 

 
 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 4º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Gêneros textuais 
(quadrinhos, tiras, 
charges, bilhetes, recados 
e histórias). 
- Pontuação e acentuação 
(todos). 
- Fonema e grafema. 
- Encontro vocálico, 
consonantal e dígrafos. 
- Frases: afirmativa, 
negativa, interrogativa e 
exclamativa. 
- Substantivos: próprio e 
comum. 
- Plural e singular. 
- Adjetivos. 

- Gêneros 
textuais(quadrinhos, 
tiras, charges, bilhetes, 
recados e histórias). 
- Ortografia (M/N final, M 
antes de P/B). 
- Substantivos simples e 
compostos. 
- Pontuação. 
- Sílabas tônicas. 
- Classificação: oxítona, 
paroxítona e 
proparoxítona. 
- Artigos. 

- Gêneros textuais 
(poemas, lendas, 
contos, cantigas, textos 
narrativos e 
descritivos). 
- Parágrafos. 
- Ortografia (CH/X, 
LH/NH, S/SS, 
C/G/QU/GU). 
- Tipo de substantivos 
(primitivos e 
derivados). 
- Grau do substantivo. 
- Grau do adjetivo. 
- Gênero (feminino e 
masculino). 

- Ortografia (AR, ER, 
IR, OR, UR, AL, EL, 
IL, OL, UL, Z final). 
- Tipos de 
substantivos 
(coletivos, concretos 
e abstratos). 
- Pronomes pessoais 
do caso reto. 
- Noções de verbos 
(presente, passado 
e futuro). 
- Hiato, ditongo e 
tritongo. 
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MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Sistema de numeração. 
- Números romanos até 
30. 
- Quádruplo. 
- Sólidos geométricos. 
- Adição e subtração com 
números naturais (com 
recursos e reserva). 
- Multiplicação (tabuada). 
- Numeração decimal. 
 

- Multiplicação com 
números naturais. 
- Geometria: retas, 
segmentos de retas e 
semirretas. 
- Simetria. 
- Multiplicação 
(tabuada). 
- Valor posicional: 
unidade, dezena, 
centena, milhar e 
unidade de milhar. 
- Dobro, triplo, 
quádruplo, quíntuplo e 
sêxtuplo. 

- Divisão com números 
naturais. 
- Medidas de 
comprimento e tempo. 
- Multiplicação 
(tabuada de 1 a 10) 
- Cálculo 4 operações. 

- Medidas de massa 
e capacidade. 
- Sistema monetário 
brasileiro. 
- Noções de frações 
(inteiro, meio, um 
terço, leituras, 
comparações e 
problemas). 
- Multiplicação 
(tabuada de 1 a 10). 
- Cálculo 4 
operações. 
- Gráficos e tabelas. 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Espaço geográfico. 
- O mundo em que 
vivemos. 
- Localização do 
município. 
- Os limites do município e 
orientação. 

- Aspectos geográficos 
do município. 
- Relevo. 
- Clima. 
- Estações do ano. 
- Vegetação. 

- Sociedade. 
- Atividades 
econômicas do 
município. 
- Lugar: relação entre 
pessoas e o lugar. 

- Diferentes meios 
de transporte e 
comunicação do 
município. 
- Problemas 
econômicos (êxodo 
rural...). 
- Aspectos físicos de 
Santa Catarina. 

 
HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Indivíduo, comunidade e 
memória. 
- Campo identidade 
cultural. 
- Tempos e histórias 
diferentes. 
- Terra e cidadania. 
- Datas comemorativas. 

- História do município. 
- Colonização. 
- Cultura, costumes e 
tradições. 
- Gastronomia. 
- Obras arquitetônicas 
do município. 
- Datas comemorativas. 

- Folclore. 
- Datas festivas do 
município. 
- Datas comemorativas. 

- Símbolos 
municipais. 
- História 
administrativa do 
município. 
- Os três poderes 
municipais. 
- Datas 
comemorativas. 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Jogos de integração 
social. 
- Combinados. 
- Brinquedos cantados. 
- Pequenos e grandes 
jogos (cooperativos e 
competitivos). 
- Avaliação e correção 
postural. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Dominância corporal. 
- Habilidades motoras. 
- Percepções sensoriais. 
- Desenvolvimento das 
percepções: visual, 
auditiva, tátil. 
- Equilíbrio dinâmico e 
estático. 
- Circuitos recreativos. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Controle de força e 
trajetória de objetos 
projetados. 
- Combinações de 
movimentos. 
- Noções de direção. 
- Transpor obstáculos. 
- Orientação visual e 
auditiva. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Variação de 
velocidade em 
deslocamento. 
- Trajetórias e 
distância com 
objetos. 
- Relação da 
distância com 
objetos. 



                     Estado de Santa Catarina 

                     Município de Bandeirante                                                                                                                                

                     Poder Executivo Municipal                       

      _______________________________________________________________ 
 

 

 
 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

 

 

- Alongamento.  
- Higiene e asseio 
corporal. 
- Circuitos recreativos. 
- Caminhadas. 
- Formas de locomoção. 
- Representação corporal. 
- Exercícios de 
relaxamento. 
- Exercícios respiratórios. 

- Movimentação básica 
dos segmentos 
corporais. 
- Movimentos 
fundamentais: correr, 
saltar, trepar, rolar, 
girar, empurrar, puxar, 
sustentar, balançar, 
dobrar-se, estender-se, 
encurvar-se, retorcer-se, 
empunhar, enrolar, 
lançar, receber, rebater, 
quicar, conduzir, chutar, 
conduzir com os pés e 
com as mãos. 

- Ordem e sucessão 
(circuitos recreativos e 
estafetas). 
- Duração do tempo  
(Atividades 
cronometradas). 
- Danças juninas. 
 

- Sequência rítmica. 
- Atividades lúdicas. 
- Atividades 
recreativas de 
familiarização com a 
bola. 
- Jogos e 
brincadeiras. 
- Jogos de mesa e 
raciocínio. 
- Atividades 
competitivas. 
- Brinquedos 
cantados. 
- Exploração 
espontânea das 
emoções. 
- Imitação; 
- Dramatização e 
pequenas 
coreografias. 

 
INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
- Numbers (1 – 20). 
- Indian’s day 
- Easter/Rabbit/Egg 
 

- Breakfast ( I have 
breakfast); 
- Family ( I, father, 
mother, sister, brother, 
grandfather): 
- Colors (red – blue - 
yellow – black – green – 
white – pink, orange). 
- Sport. 
- Flags: Brazil, England, 
USA, Argentina; 
- Sentences: I love 
Brazil/ this is a flag. 
- Nationalities: Brazilian, 
English, American, 
Argentinean, 
Portuguese. 

- Fruits (apple, orange, 
banana, strawberry, 
grape, banana). 
- father’s day; 
- Adjectives ( beautiful, 
ugly, good, bad, small, 
big); 
 - Means of 
communication  
(Newspaper, magazine, 
book, letter). 
- Jobs (teacher, farmer, 
player, student); 
- I (you, she, we), play 
…I can play; 

- School: (objects, 
pencil, notebook, 
eraser, notebook, 
ruler, sharpener). 
- Halloween; 
- Christmas; 
 

 
INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Ligar e desligar o 
computador. 
- Partes e funções do 
computador. 
- Mouse e seus botões 
(direita, esquerda, um 
click, dois clicks, arrastar, 
ligar, selecionar). 

- Funções do teclado: 
teclas numéricas, 
alfabéticas, espaço, 
enter, backspace, caps 
lock, setas direcionais 
(esquerda, direita, 
superior e inferior). 
- Teclas F5, Avançar e 
ESC, Editor de imagens 
(Paint). 

- Programas; 
Botões de controle de 
uma janela (minimizar, 
maximizar e fechar) 
Identificar a barra de 
endereços eletrônicos 
(sites); 
Sites de pesquisas; 

Botão iniciar, 
ícones; 
Sites e email; 
Sites e pesquisas; 
Google maps. 

 

ENSINO RELIGIOSO 
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1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- História das narrativas 
sagradas orais e escritas. 
- Os mitos e segredos na 
história dos povos. 
- A Palavra Sagrada para 
os povos. 
- Valores, família, 
amizade e respeito. 

- As práticas religiosas 
(datas). 
- Páscoa. 
- Valores: família, 
amizade diálogo, 
convivência. 

- Rituais (celebrações). 
- História das 
narrativas sagradas 
orais e escritas. 
- Valores: família, 
amizade, diálogo. 
- Vivência em grupo. 

- História das 
narrativas sagradas 
orais e escritas. 
- Valores: família, 
amizade, diálogo, 
convivência e 
atitude. 
- Cooperar para 
crescer. 

 
CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Hábitos de higiene. 
- Alimentação equilibrada 
(qualidade e não 
qualidade). 
- Dentição. 
- Aparelho digestivo. 
- Os nutrientes. 
- A pirâmide alimentar. 
- Alimentos 
industrializados e 
coloniais. 
- Classificação, 
conservação e higiene dos 
alimentos. 

- A água no planeta 
terra. 
- Composição da água. 
- Propriedades da água. 
- Os estados físicos da 
água. 
- A natureza e o 
ambiente. 
- Educação ambiental. 
- A coleta e o destino do 
lixo. 
- Reciclagem do lixo. 
 

- O uso do solo. 
- Alterações da 
superfície de nosso 
planeta. 
- Fertilidade do solo. 
- Preparo do solo. 
- O ar e suas 
propriedades. 
- A temperatura e 
umidade do ar. 
- Mudanças do tempo. 

- Os vegetais e a 
energia solar. 
- A fotossíntese. 
- A transpiração. 
- As plantas que 
podem prejudicar a 
saúde. 
- A alimentação dos 
seres vivos. 
- Decompositores. 
- Cadeia e teia 
alimentares. 

  
ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Artes Visuais: 
- Cores complementares 
- Textura natural e 
artificial. 
- Cor monocromática e 
policromática. 
- Artistas e obras. 
Teatro:  
- Jogos teatrais. 
Música: 
- Canções infantis. 
 

Artes Visuais: 
- Desenho de observação 
e de criação. 
- Composição. 
- Linha quebrada, 
ondulada, tracejada. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Teatro de sombra 
Música: 
- Jingle. 

Artes Visuais: 
- Planos básicos: figura 
e fundo. 
- Simetria e assimetria. 
- Personagens 
folclóricos. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Dramatização de 
lendas. 
Música: 
- Canções regionais. 

Artes Visuais: 
- Forma 
bidimensional e 
tridimensional. 
- Ampliação e 
redução de 
imagens. 
- Mosaico. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Mímica. 
Música: 
- Paródia. 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 5º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Oralidade. 

- Gêneros e tipos 
textuais: histórias em 
quadrinhos, charadas, 
piadas, músicas, 
adivinhações, etc.). 
- Formas de Leitura 

- Artigos (definidos e 
indefinidos). 
- Substantivos (simples, 
comum, próprio, 
coletivo, concreto, 
abstrato, primitivo, 
derivado, epiceno, 

- Pronomes pessoais 
do caso reto e do caso 
oblíquo. 
- Pronomes pessoais 
de tratamento. 
- Verbos nos tempos 
(pretérito, presente e 

- Conjugações 
verbal. 
- Modo indicativo. 
- Advérbio. 
- Interjeição. 
- Composição de 
convites, bilhetes, 
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(oral, silenciosa, coletiva 
e individual). 
- Textos (narração, 
descrição e dissertação). 
- Dicionário. 
- Reestruturação de 
textos (narração, 
descrição e dissertação). 
- Alfabeto (letras e 
fonemas). 
- Sílabas: separação e 
classificação quanto à 
tonicidade (oxítona, 
paroxítona e 
proparoxítona). 

comum de dois gêneros 
e sobrecomuns). 
- Quanto ao gênero 
(masculino e feminino) 
- Adjetivos. 
- Dígrafos. 
 

futuro). 
- Frase e oração. 
 

anúncios de rádio. 
 
 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Sistema de numeração 
romana (até 100) e 
decimal (até 1.000.000). 
- Número e numeral 
Ordem crescente, 
decrescente e valor 
posicional. 
- Números ordinais.  
- As quatro operações. 

- Medidas de tempo, 
comprimento, massa e 
volume. 
- Gráficos e tabelas. 
 
 

- Geometria (formas e 
figuras geométricas, 
sólidos geométricos, 
reta, segmento de reta, 
polígonos, etc). 
- Múltiplos e divisores. 
- Números racionais. 
- Comparação. 

- Frações (noção, 
leitura e problemas 
envolvidos). 
- Operação e leitura 
de números 
decimais. 
- Porcentagem. 
 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Os aspectos físicos de 
Santa Catarina. 
- Os símbolos de Santa 
Catarina. 
- Mapa político do Brasil 
e do estado de Santa 
Catarina (limites, 
microrregiões e 
municípios). 
 

- Tipos de clima de Santa 
Catarina. 
- O espaço (localização, 
limites, relação com 
outros espaços, relevo). 
- Hidrografia 
(navegação, irrigação, 
pesca, litoral 
catarinense). 
- Vegetação (mata 
costeira, matas 
subtropicais, araucárias, 
campos, problemas 
ecológicos). 
- Forma do relevo do 
estado de Santa 
Catarina. 
- O litoral de Santa 
Catarina. 

- A produção do espaço 
catarinense e má 
distribuição das 
riquezas. 
- As transformações no 
espaço rural e urbano 
catarinense. 
 
 

- Agricultura, 
pecuária, indústria, 
comércio e 
extrativismo no 
estado catarinense. 
- O turismo 
catarinense. 

 

  HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 
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- Santa Catarina no 
contexto histórico 
brasileiro. 
- O início da colonização 
da Santa Catarina. 
- Os primeiros habitantes 
(indígenas, negros, 
açorianos, italianos, 
alemães e outras 
etnias). 
- Contribuição dos 
grupos étnicos na 
construção do estado de 
Santa Catarina. 

- A colonização do 
interior do estado de 
Santa Catarina. 
- Principais colônias 
(Blumenau, Itajaí, 
Brusque, etc). 
- Revoluções. 
 
 
 
 

- As transformações na 
sociedade catarinense. 
- O crescimento da 
população catarinense. 
- Movimento da 
população catarinense. 
 

- Qualidade de vida. 
- Industrialização. 
- Meios de 
transporte em Santa 
Catarina: 
rodoviário, 
ferroviário, 
marítimo, 
aeroviário. 
- Organização 
política 
administrativa do 
Estado de Santa 
Catarina. 
- Os três poderes. 
- Região sul. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Jogos de apresentação. 
- Jogos Combinados. 
- Dinâmicas de grupo. 
- Brinquedos cantados. 
- Pequenos e grandes 
jogos (cooperativos e 
competitivos). 
- Higiene e saúde. 
- Alongamento. 
- Circuitos recreativos. 
- Relaxamento. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Formas de locomoção 
com obstáculos 
determinados. 
- Exercícios de 
relaxamento. 
- Exercícios respiratórios. 
- Dominância lateral. 
- Habilidades motoras 
básicas. 
- Jogos pré-desportivos. 
- Coordenação motora 
fina em ambos os lados. 
- Circuitos recreativos. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Percepções visual, 
auditiva, tátil, 
equilíbrio, 
dinâmico,estático. 
- Circuitos recreativos. 
- Movimentação básica 
dos segmentos 
corporais. 
- Movimentos 
fundamentais. 
- Controle de força e 
objetos projetados. 
- Combinações de 
movimentos. 
- Transpor obstáculos. 
- Orientações verbais. 
- Ordem e sucessão  
(circuitos recreativos e 
estafetas). 
- Duração do tempo  
(atividades 
cronometradas). 
- Danças juninas. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Variações de 
velocidade em 
deslocamento. 
- Trajetórias e 
distância de 
deslocamentos. 
- Relação de 
distância com 
objetos. 
 - Sequências 
rítmicas. 
- Atividades lúdicas. 
- Jogos pré-
desportivos com 
bola. 
- Jogos e 
brincadeiras. 
- Jogos de mesa e 
raciocínio. 
- Atividades 
competitivas. 
- Brinquedos 
cantados. 
- Imitação. 
- Dramatização. 

 
INGLÊS 
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INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Ligar e desligar o 
computador. 
- Computador e suas 
funções. 
- Mouse e seus botões 
(direita, esquerda, um 
click, dois clicks, arrastar, 
ligar, selecionar. 

- Funções do teclado: 
teclas numéricas, 
alfabéticas, espaço, 
enter, backspace, caps 
lock, setas direcionais 
(esquerda, direita, 
superior e inferior). 
- Teclas F5, Avançar e 
ESC. 
- Editor de imagens 
(Paint). 

- Programas; 
- Botões de controle de 
uma janela  
(minimizar, maximizar 
e fechar). 
- Barra de endereços 
eletrônicos (sites). 
- Sites de pesquisas. 

- Botão iniciar, 
ícones. 
- Sites e email. 
- Sites e realizar 
pesquisas. 
- Google maps. 
- Aplicativos 
instalados no 
computador 
(Microsoft Word, 
Excel, Paint, Power 
Point ...). 

 

 ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- A cultura e os 
fenômenos religiosos. 
- Datas comemorativas 
relacionadas a ideologias 
religiosas. 

- Acontecimentos 
religiosos marcantes na 
história. 
- Valores de convivência: 
família, dedicação, 
coragem, respeito, fé e 
união, solidariedade. 
- Datas comemorativas 
relacionadas a ideologias 
religiosas. 

- A vivência em grupos 
(família, escola e 
comunidade). 
-Datas comemorativas 
relacionadas a 
ideologias religiosas. 
 

- Diferenças 
culturais e a 
religiosidade. 
- Datas 
comemorativas 
relacionadas a 
ideologias religiosas. 
 

 
 CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Saúde e higiene. 
- Defesas naturais do 
organismo. 
- Combate e prevenção a 
parasitas do homem. 

- Sentidos. 
- Órgãos e aparelhos: 
circulatório, reprodutor e 
excretor. 
 

- Recursos naturais. 
- Cadeia alimentar 
(produtores, 
consumidores, 
decompositores). 

- Água e solo. 
- Energia/tipos de 
energia. 
 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Greetings and 
introductions. 
- Family and relatives. 
- Jobs ( teacher, farmer, 
player, student, nurse); 
- Sports (soccer, 
football); 
 

- Courtiers; 
- Nationalities; 
- Flags; 
- demonstratives (this, 
that, these, those); 
 

- Cardinal numbers; 
- Adjectives 9beautiful, 
ugly, bad, good, small, 
big); 
- How old; 
School: objects, pencil, 
notebook, eraser, 
notebook, ruler, 
sharpener. 
-Flags: Brazil, England, 
USA, Argentina. 
- Sentences: I Love 
Brazil/ This is a flag; 
- Nationalities ( 
Brazilian, English, 
American, Argentinean, 
Portuguese); 

- Article (a, an, 
the); 
- Verb to be; 
- Personal 
pronouns; 
- Alphabet; 
- Means of 
communication 
(newspaper, 
magazine, book, 
letter); 
- Means of transport 
and communication; 
- Seasons; 
- Halloween; 
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- Alimentação. - Movimentos de 
rotação e translação da 
Terra. 

 

ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Artes Visuais: 
- Círculo Cromático: 
cores primárias, 
secundárias e terciárias. 
- Cores frias e quentes. 
- Cores complementares. 
- Arte figurativa e 
abstrata. 
- Artistas e obras. 
Teatro:  
- Teatro de sombra. 
Música: 
- Trilha sonora. 

Artes Visuais: 
- Gêneros artísticos: 
natureza-morta, retrato 
e paisagem. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Fantoches. 
Música: 
- Jingle. 

Artes Visuais: 
- Arte figurativa e 
abstrata. 
- História em 
quadrinhos. 
- Cor em chapa, 
contorno. 
- Onomatopeia. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Monólogo 
(travalíngua). 
Música: 
- Canções regionais. 
 

Artes Visuais: 
- Arte postal. 
- Alto e baixo 
relevo. 
- Charge. 
- Artistas e obras. 
Teatro: 
- Improvisação e 
caracterização de 
personagem. 
Música: 
- Gêneros musicais. 

 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 6º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Oralidade e escrita. 
- Variedade linguística. 
- Histórias em 
quadrinhos / tiras. 
- Interpretação e 
compreensão na 
oralidade e escrita. 
- Elementos da 
comunicação (emissor, 
receptor, código e 
mensagem). 
- Tipos de frases. 
- Fonema e letra. 
- Substantivo (flexões) 
Sufixo –ez/ -eza e –inho/ 
- zinho. 

- Ortografia. 
- Pontuação. 
- Textos de vários 
gêneros (narrativa: 
elementos, nome das 
personagens e enredo; 
fábula). 
- Onomatopeias. 
- Leitura (dicção, 
fluência, pontuação). 
- Aspectos gramaticais: 
(adjetivo, artigo, 
preposição, numeral, 
pronome). 
- Narrativa de aventura. 

- Poemas e histórias. 
- Diferentes formas de 
expressão. 
- Variedade linguística 
(fala do personagem). 
- Aspectos gramaticais: 
(interjeição, verbo, modo 
indicativo e tempos 
verbais, conjugações). 
- Estrutura de frases 
(sujeito / predicado) 
- Sinônimos / antônimos 
Denotação / conotação. 

- Domínio da 
mecânica de leitura 
(fluência, entonação, 
ritmo). 
- Relato de 
experiências 
pessoais. 
- Aspectos 
gramaticais: 
(advérbios, verbos). 
- Frase / oração / 
período. 
- Regras de 
acentuação. 
- Diferença entre 
onde / aonde. 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Raciocínio lógico. 
- A história dos números. 
- Leitura e escrita dos 
números naturais. 
- Agrupamento. 
- Número e numeral.  
 -Valor posicional.                                                       
 - Sistema de 
numeração: decimal, 

- Localização dos inteiros 
na reta numérica.  
- Raciocínio lógico. 
- Potenciação e 
radiciação. 
- Divisibilidade. 
- Fatoração. 
- Mínimo Múltiplo 
Comum. 

- Raciocínio lógico. 
- Frações. 
- Números decimais. 
- Tipos de frações: 
própria, imprópria e 
número misto. 
- Frações equivalentes. 
- Comparações de 
frações. 

- Raciocínio lógico. 
- Medidas de 
comprimento: 
perímetro. 
- Medidas de área, 
massa, volume e 
capacidade. 
- Multiplicação e 
divisão e as medidas 
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romano e indo-arábico.    
- O conjunto dos 
números naturais e suas 
operações.                           
- Operações inversas. 
- Resolução de 
problemas. 
- Números primos. 
- Números compostos. 
- Números quadrados e 
triangulares. 
- Noção de números 
inteiros. 

- Máximo divisor comum. 
 - Conjunto dos números 
racionais positivo. 
 - Operação com 
decimais. 

- Operações com frações 
(adição e subtrações 
simples). 
- Multiplicação de 
números naturais por 
frações. 
- Transformação de 
números fracionários em 
decimais e vice-versa. 
- Porcentagem. 
- Comparar porcentagem 
com as frações (25% = 
¼) 
 

de tempo.  
- Geometria. 
- Noções 
fundamentais de 
geometria. 
- Polígonos. 
- Estatística: 
- Leitura e 
interpretação de 
gráficos. 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Paisagem espaço e 
lugar. 
- Conceito de país, 
estado e município. 
- O trabalho e a 
transformação do 
espaço. 
- Orientação e 
localização no espaço 
geográfico. 
- O Planeta Terra e sua 
origem. 

- Zonas térmicas, 
movimentos da terra e 
os fusos horários. 
- Formação dos 
continentes e placas 
tectônicas (vulcões e 
terremotos). 
- Continentes, ilhas e 
oceanos. 
- Principais formas de 
relevo e o processo de 
formação dos relevos. 

- Relevo brasileiro. 
- Rios e bacias 
hidrográficas do Brasil. 
- Climas da Terra e do 
Brasil. 
 

- Formação dos 
espaços urbanos e 
rurais. 
- Espaços urbanos e 
rurais com seus 
respectivos 
problemas 
ambientais. 
- Recursos naturais 
e atividades 
econômicas, 
extrativismo, 
agricultura e 
pecuária. 
- Indústria, 
comércio e 
prestação de 
serviços. 
 

 
HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Conceito de História. 
- O Trabalho do 
Historiador. 
- Município, Estado e 
País. 

- O Tempo e a História. 
- Origens do ser 
Humano. 
- Pré–História. 

- Povoamento da 
América. 
- Civilização 
Mesopotâmica e 
Civilização Egípcia 

- Civilização 
Romana. 
- A Crise do Império 
Romano.  

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Magic word. 
- Greetings (Review). 
- Verb to be. 
- Definite and Infinite 
Articles. 
- Ordinal numbers. 
- What, who, how. 
- The alphabet. 
- Games. 

- Parts of the house. 
- Objects and Furniture. 
- Demonstrative 
Pronouns (this, that, 
these, those). 
- Common adjectives / 
beautiful, tall, fat, old. 
- Cardinal numbers 11 – 
100. 

-Days of the week. 
- Months of the year. 
- Countries and 
nationalities/flags. 
- Prepositions (in, on, 
at). 
- Dates. 
- Family members. 
- Reading. 

-School objects. 
- Colors (Review). 
- Animals. 
- Fast Food. 
- Plural (regular and 
irregular). 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
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- Songs. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

- How old. 
- Prepositions. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 

- Speaking. 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Construção da 
identidade. 
- Autoconhecimento. 
- Autoestima positiva. 
- Jogos e atividades 
cooperativas. 
- Esportes adaptados. 
- Conscientização 
corporal. 
- Posturas corretas 
durante a execução das 
atividades. 
- Desenvolvimento das 
qualidades físicas. 
- Alongamento. 
- Ginástica geral. 
- Circuitos recreativos. 
- Relaxamento. 
- Caminhadas. 
- Referenciais teóricos de 
modalidades. 
- Esporte e violência 
 (Violência dos 
torcedores e jogadores 
em jogos). 
- A inclusão da mulher 
em determinados 
esportes, em 
determinados momentos 
históricos. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Coordenação e 
movimentação de todo o 
corpo. 
- Atividades rítmicas. 
- Movimentos 
expressivos, 
leve/pesado, forte/fraco, 
rápido/lento, intensidade 
e duração. 
- Noção de espaço e 
tempo vinculada a estilos 
musicais. 
- Jogos milenares de 
mesa. 
- Práticas corporais: 
caminhadas, corrida, 
obesidade. 
- Atletismo: histórico e 
generalidades. 
- Arremesso de peso, 
salto em altura, salto em 
extensão, corridas. 
- Handebol: histórico e 
generalidades. 
- Fundamentos; 
- Grande jogo; Sistema 
defensivo; Jogo; 
- Noções de regras 
básicas. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Danças juninas. 
- Danças e 
manifestações 
folclóricas. 
- Basquete: histórico e 
generalidades. 
- Fundamentos. 
- Grandes jogos, jogo 
propriamente dito. 
- Noções de regras 
básicas. 
- Futsal: histórico e 
generalidades. 
- Fundamentos, jogo, 
noções e regras básicas. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Voleibol: histórico 
e generalidades. 
- Fundamentos. 
- Grandes jogos, 
jogo propriamente 
dito, noções e 
regras básicas. 
- Xadrez: histórico e 
generalidades. 
- Reconhecimento 
das peças e 
tabuleiro. 
- Peças e suas 
movimentações, 
xeque e xeque- 
mate, movimento 
ilegal, pontuação 
das peças. 
- Jogo. 
- Esportes 
adaptados. 
 

 
ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- O que é Religião? 
- Diversidade das 
religiões. 
- Um olhar sobre o 
Universo. 
- Datas comemorativas. 

- Conhece-te a ti 
mesmo. 
- Eu e minha família. 
- Valores: dedicação, 
respeito. 
- Datas comemorativas. 

- Família e sociedade. 
- Pode-se amar a si 
mesmo. 
- Amar o próximo. 
- Datas comemorativas. 

- Valores: 
honestidade, 
disciplina, vida, 
respeito, dedicação. 
- Datas 
comemorativas. 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Apresentações. 
- Cumprimentos. 
- Alfabeto. 

- Pronomes Pessoais. 
- Verbos (Ser, Estar, 
Tener, Llamarse, Vivir), 

- Cores. 
- Comidas (frutas e 
verduras). 

- Numerais 
cardinais. 
- Numerais ordinais. 
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- Nacionalidades. 

-Usos sociais da língua. 

- Leitura oral e leitura 

ouvida. 

- Apresentação dos 

gostos e preferências. 

- Dias da semana. 

- Números de 1 a 30. 

- Família. 
 

no presente do 
Indicativo. 
- Dias da Semana. 
- Meses e Estações do 
ano. 

- Leitura individual e 

coletiva. 
- Leitura com 
compreensão auditiva. 

- Materiais da classe. 
- Família. 
- Graus de parentesco. 
- Pronomes possessivos. 

- Numerais de 30 a 100. 

- Os alimentos. 

- Estruturas 

comunicativas (falar ao 

telefone). 

- Estruturas 

comunicativas (para 

perguntar, atender e 

agradecer em 

estabelecimentos 

comerciais). 

- Leitura. 

- Horas. 
- Pronomes. 
- Comparativos. 

- Corpo humano. 

-Animais. 

 - Leitura. 

 
 

 
INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Ligar e desligar 
corretamente o 
computador. 
- História da informática. 
- Origem do computador. 
- Conceitos básicos 
(informática, dados, 
informação,...). 
- Ábaco. 
- Partes do computador. 
- Unidade Central de 
Processamento – CPU. 
- Conceitos de 
Hardware/Software. 
- Principais funções do 
computador. 
 

- Unidades de Entrada 
(Mouse, teclado, 
scanner,...). 
- Unidades de Saída 
(Monitor, impressora, 
caixas de som,...). 
- Usabilidade das 
ferramentas que fazem 
parte dos aplicativos do 
Windows. 
- Digitação de textos e 
formatação. 
- Introdução a 
informática. 
- Principais tipos de 
memórias. 
- Medidas de memória. 
- Memória ROM. 
- Memória RAM. 
- Sistema Operacional. 
 

- Tipos de conectores. 
- Dispositivos de 
armazenamento de 
dados. 
- Trabalhando com 
pastas. 
- Acessando arquivos e 
pastas do Computador. 
- Conceitos de Internet. 
- Noção dos aplicativos, 
Word e Excel. 
- Barra de título, 
ferramentas, menu, 
rolagem, status, tarefas. 
- Régua, botão inicio, 
ícone. 
- CD- ROM, entrada USB 
e de áudio. 
- Botões de controle de 
uma janela (minimizar, 
maximizar e fechar). 
- Sites e e-mail. 

- Barra de 
endereços 
eletrônicos. 
- Sites de 
pesquisas. 
- Arquivos novos e 
salvar. 
- Multi janelas. 
- Inserir e formatar 
figuras e imagens. 
- Formatar páginas, 
parágrafos, 
alinhamentos, fonte, 
marcadores e 
numeração, inserir e 
formatar tabelas, 
inserir figuras, 
selecionar todo o 
texto e visualizar 
página. 
- Inserir textos, 
apagar, deletar, 
colar, copiar e 
recortar. 
- Configurar página, 
marcadores e 
numeração. 
- Criar pastas, 
copiar e colar, 
deletar, renomear. 
- Conteúdos 
necessários para 
realizar uma 
pesquisa. 
- Fonte de pesquisa. 
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CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

-Cadeia alimentar. 
-Esquema da 
fotossíntese. 
- Germinação. 
- Grupos de vegetais. 
- Função de cada parte 
dos vegetais. 
 

- O solo. 
- Formação do solo. 
- Tipos de solo  
(arenoso, argiloso, 
humíferos). 
- Monocultura, erosão, 
entre outros. 
- Adubação. 
- Plantio em níveis, 
rotação de culturas, 
entre outros. 
- Contaminação do solo. 

- Água. 
- Propriedades da água. 
- Ciclo da água. 
- Sua importância para 
os seres vivos e para o 
meio ambiente. 
- Uso indiscriminado da 
água. 
- A poluição da água e 
suas contaminações. 
- A água na agricultura. 
- Os alimentos. 
- Os fungos. 

- Os gases da 
atmosfera. 
- As estacoes do 
ano. 
- Os fósseis. 
- Os movimentos da 
Terra. 
- O ar e sua 
composição. 
- As fases da lua. 
- Os planetas. 

 
ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

História da Arte 
- Impressionismo e 
Pontilhismo 
Artes Visuais 
- Conceito de Arte. 
- Ponto. 
- Círculo Cromático. 
- Elementos visuais: 
cores primárias, 
secundárias e terciárias. 
Artistas plásticos. 
Teatro 
Jogo de atenção e 
observação. 
Música 
Som, silêncio e ruído / 
Sons graves e agudos. 

História da Arte 
- Pré-história. 
Artes Visuais 
- Tintas naturais. 
- Forma orgânica e 
geométrica. 
- Origami e tangram. 
- Encaixe em formatos. 
-Textura 
- Artistas plásticos. 
Teatro 
Jogo teatral- expressão 
corporal 
Música 
Pesquisa sonora - sons 
orgânicos e artificiais. 

História da arte 
- Arte mesopotâmica e 
egípcia. 
Artes Visuais 
- Vista de frente, perfil e 
de topo. 
- Folclore e cultura 
popular. 
- Linha, letras e 
números. 
- Cores quentes e frias. 
- Artistas plásticos. 
Teatro 
- Dedoche e produção de 
cenário. 
- Brinquedos e 
brincadeiras. 
Música: 
- Ritmo: rápido, médio e 
lento. 
- Instrumento de cordas. 

História da Arte 
 - Civilização 
romana e grega 
Artes Visuais 
- Circunferência, 
círculos e mandalas. 
- Simetria e 
Assimetria. 
- Monocromia e 
policromia. 
- Desenho de 
memória, de 
observação e de 
imaginação. 
- Artistas plásticos 
Teatro 
- Utilização de 
objetos do 
cotidiano. 
- Brinquedos e 
brincadeiras. 
Música 
- Paródia. 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 7º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Leitura. 
- Argumentação 
(finalidade). 
- A trama narrativa e 
descritiva em 
diferentes gêneros. 
- A notícia. 
- Linguagem verbal e 

- Expressão de ideias (oral e 
escrita). 
- Relato de informações (situação 
formal, informal e adequando a 
linguagem ao interlocutor e as 
circunstâncias). 
- Predicados; (verbal / nominal e 
núcleo). 

- Texto de opinião. 
- Resumo / resenha 
(crítica). 
- Aspectos gramaticais 
(pronomes oblíquos, 
próclise, mesóclise, 
ênclise). 
- Vozes verbais: ativa, 

- Crônicas, 
reportagens e 
romances. 
- Adjunto adnominal 
e ou  adverbial 
(locução adverbial). 
- Aposto / vocativo. 
- Polissemia. 
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não verbal. 
- Tipos de sujeito 
(núcleo). 
- Textos de gêneros e 
objetivos variados. 
- Aspectos 
gramaticais; 
(preposição / 
pronomes). 
- Produção de texto. 

- Verbos transitivos e 
intransitivos. 
- Complemento nominal / verbo 
de ligação. 
- Complementos verbais (Objeto 
direto e indireto; predicativo do 
sujeito / objeto). 
- Ortografia. 
- Uso dos porquês. 
- Crase. 

passiva, reflexiva e 
agente da passiva. 
- Modos verbais 
(subjuntivo / 
imperativos) e 
conjugações. 
- Formas nominais. 
- Concordância verbal e 
nominal. 
 

- Parônimos. 
 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Raciocínio lógico. 
- Números inteiros. 
- Plano Cartesiano. 
- Potenciação. 
 

- Raciocínio lógico. 
- Frações. 
- Regra de três. 
 -Introdução à 
Álgebra: 

- Raciocínio 
lógico. 
- Medida e 
Geometria. 
- Ângulos. 

- Raciocínio lógico. 
- Estudos das retas. 
- Raciocínio lógico. 
- Estatística e probabilidade. 
- Representação e interpretação de 
dados. 

 
HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º 
BIMESTRE 

3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- O Encontro da Europa com a 
América 
Espanhóis e Portugueses na América. 
- Civilizações: Maias, Astecas e 
Incas. 
- Povos Indígenas 

- O Império 
Ultramarino 
Português. 
- O Nordeste 
Colonial. 

- A Formação da 
Europa Feudal. 
- Mundos Além 
Europa: Arábia e 
África. 

-Mudanças na Europa a 
partir do século X. 
- Mudanças na Arte e na 
Religião;    
 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Brasil: limites 
territoriais, 
formação do 
território, políticas 
regionais e 
regionalização do 
território. 
- População 
brasileira: aspectos 
demográficos e 
movimentos 
migratórios. 
- Industrialização, 
urbanização do 
Brasil e os 
problemas 
ambientais nas 
cidades. 

- Região Sul: colonização, 
localização, divisão 
política, singularidades, 
ocupação histórica, 
agricultura e vegetação, 
aspectos físicos, 
desenvolvimento 
industrial, meios de 
transportes e 
desenvolvimento atual. 
 

- Região Centro Oeste: 
Localização, divisão 
política, ocupação 
histórica, política e 
administração, 
singularidades, 
agricultura, mineração, 
aspectos físicos e 
desenvolvimento atual. 
- Região Nordeste: 
localização geográfica, 
divisão política, 
singularidades, 
agroindústria do açúcar, 
ocupação e exploração, 
problemas sociais e 
ambientais, riquezas e 
desenvolvimento atual. 

- Região Norte: 
localização geográfica, 
divisão política, 
agroindústria do açúcar, 
ocupação e exploração, 
problemas sociais e 
ambientais, riquezas, e 
desenvolvimento atual. 
- Região Sudeste: 
localização, colonização, 
divisão política, 
singularidades, agricultura 
e vegetação, aspectos 
físicos, desenvolvimento 
industrial, meios de 
transportes e 
desenvolvimento atual. 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e lateralidade. 
- Formação da cidadania e 
construção da identidade. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Movimentos expressivos. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Danças e 

- Coordenação 
e lateralidade. 
- Voleibol: 
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- Autoconhecimento, 
autoestima positiva. 
- Jogos e atividades 
cooperativas. 
- Esportes adaptados. 
- Conscientização corporal. 
- Posturas corretas durante a 
execução das atividades. 
- Desenvolvimento das 
qualidades físicas. 
- Alongamento. 
- Ginástica geral. 
- Circuitos recreativos. 
- Relaxamento. 
- Caminhadas. 
- Referenciais teóricos sobre a 
prática da atividade física. 

- Atividades recreativas e 
jogos. 
- Jogos cooperativos. 
- Pequenos e grandes 
jogos. 
- Resgate de jogos 
milenares. 
- Jogos de raciocínio e 
concentração. 
- Grandes jogos. 
- Ginásticas. 
- Circuitos recreativos, 
estafetas e dinâmicas. 
- Qualidades físicas  
(Velocidade, força, 
agilidade). 
- Jogos e atividades 
espontâneas. 
- Fundamentos teóricos. 
- Atletismo. 

manifestações 
folclóricas. 
- Danças juninas. 
- Handebol. 
- Sistema defensivo e 
ofensivo. 
- Arremesso e 
suspensão: 
7 metros. 
- Passe picado e direto. 
- Regras 
complementares. 
- Basquete e 
Futsal. 
- Chute, penalidade 
máxima, domínio de 
bola, cabeceio. 
- Regras 
complementares e 
fundamentos. 

Sistema 6x0; 
Rodízio. 
- Xadrez. 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

-Simple present. 
- Auxiliary do/does. 
- Professions. 
- Verb to con 
(permission). 
- To have. 
- There to be. 
- How many X How much. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

-Verb to be (review). 
- Present continuous. 
- Frequency adverbs. 
- Possessive case. 
- Sports. 
- Games. 
- Songs. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

-Public places. 
- Adjectives (small, big, 
good, bad…). 
- Time. 
- Cardinal numbers 
(review). 
- Text production. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

-Verb to be (simple 
past). 
- Translation. 
- Past continuous. 
- Films. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º 
BIMESTRE 

4º BIMESTRE 

- Partes do corpo. 
- Adjetivos (características 
pessoais). 
- Advérbios de lugar e 
modo. 
- Vestuário. 
- Artigos e contrações. 
 

- Partes de uma casa. 
- Móveis e utensílios domésticos. 
- Uso de verbos GUSTAR, 
ENCANTAR, 
PARECER no presente do indicativo. 
- Localização (direita, esquerda, 
sobre, sob...). 

- Numerais ordinais e cardinais. 

- Uso de R ou RR. 

- Utilização das quatro habilidades 

da língua. 

- Esportes. 
-
Acentuação. 
- Acento 
diferencial. 
 

- Tratamento Formal e 
Informal. 
- Uso adequado de “tú” 
e “Usted”, 
“El voseo”. 
- Produção de 
pequenos diálogos e 
textos. 
- Tradução de 
pequenos textos. 
 
 

 
ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Família e sociedade. 
- Valores: dedicação, 

- Como lidar com as 
emoções. 

- Coragem dos creem. 
- Diversidades de 

- Oração e 
compromisso. 
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simplicidade, inteligência, 
respeito, amizades. 
- A importância das 
emoções. 
- Datas comemorativas. 

- Mandamentos que 
valorizam a vida. 
- Vocações e escolhas. 
- Datas comemorativas. 

religiões e 
conhecimento do livro 
Bíblia. 
- Textos sagrados. 
- Datas comemorativas. 

- Valores humanos e 
religiosidade. 
- O Valor da vida e do 
Corpo. 
- Datas comemorativas. 

INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Introdução à 
 informática. 
- Aplicativos (Word, 
Excel, Power 
Point…). 
- Cuidados na 
utilização dos 
equipamentos. 
- História da 
informática. 
- Origem do 
computador. 
- Conceitos básicos 
(informática, 
dados, 
informação...). 
- Ábaco. 
- ENIAC. 
- Partes do 
computador. 
- Unidade Central 
de Processamento 
– CPU. 
- Conceitos de 
Hardware/Software
. 
- Principais funções 
do computador. 
 

- Unidades de Entrada 
(Mouse, teclado, 
scanner...). 
- Unidades de Saída 
(Monitor, impressora, 
caixas de som...). 
- Usabilidade das 
ferramentas que fazem 
parte dos aplicativos do 
Windows. 
- Digitação de textos e 
formatação. 
- Introdução a informática. 
- Principais tipos de 
memórias. 
- Medidas de memória. 
- Memória ROM. 
- Memória RAM. 
- Sistema Operacional. 
- Tipos de conectores. 
- Dispositivos de 
armazenamento de dados. 
- Trabalhando com pastas. 
- Acessando arquivos e 
pastas do Computador. 
- Conceitos de Internet. 
- Noção dos aplicativos, 
Word e Excel. 
- Barra de título, 
ferramentas, menu, 
rolagem, status, tarefas. 
- Régua, botão inicio, 
ícone. 
- CD- ROM, entrada USB e 
de áudio. 
- Ligar e desligar 
corretamente o 
computador. 

- Botões de controle de 
uma janela  
(minimizar, maximizar e 
fechar). 
- Sites de e-mail. 
- Barra de endereços 
eletrônicos. 
- Sites de pesquisas. 
- Criar arquivos novos e 
salvar. 
- Multi janelas. 
- Inserir e formatar 
figuras e imagens. 
- Formatar páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores e 
numeração, inserir e 
formatar tabelas, inserir 
figuras, selecionar todo o 
texto e visualizar página. 
- Inserir textos, apagar, 
deletar, colar, copiar e 
recortar. 
- Configuração de página, 
marcadores e numeração. 
- Criação de pastas, 
copiar e colar, deletar, 
renomear. 
- Pesquisar, ler e 
selecionar conteúdos 
necessários para realizar 
uma pesquisa. 
- Fonte de pesquisa. 
 

- Documentos de 
apresentação eletrônica, 
inserir slides, formatar 
plano de fundo. 
- Efeitos, animações e 
apresentações de slides. 
- Formatação de páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores, 
numeração de páginas. 
- Inserir e formatar 
tabelas, inserir e formatar 
figuras, inserir e formatar 
slides, selecionar todo o 
texto, visualizar slides e 
animações. 
- Excel. 
- Células horizontais e 
verticais. 
- Formatação de células, 
inserir textos e imagens. 
- Construção de tabelas de 
cálculos. 
- Realização de cálculos 
com facilidade. 
- Inserir gráficos. 
- O que é internet. 
- História da Internet. 
- Principais serviços da 
internet. 
- O uso da internet para 
pesquisas pedagógicas e 
acadêmicas. 
- Principais serviços da 
internet (navegação, 
pesquisa, chat, e-mails, 
redes sociais, blogs). 
- Fonte de pesquisa na 
internet. 

 
CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- A importância da 
biodiversidade. 
- O papel do meio ambiente 
na diferenciação das 
espécies. 
- Classificação dos seres 
vivos. 

- Bactérias. 
- Protozoários. 
- Algas. 
- Fungos. 
- Vírus. 
- Soro. 
- Vacinas. 

- Animais invertebrados. 
- Poríferos. 
- Cnidários. 
- Platelmintos e 
nematelmintos. 
- Anelídeos e moluscos. 
- Os artrópodes. 

- Peixes. 
- Anfíbios. 
- Repteis. 
- Aves. 
- Mamíferos. 
- Especiação. 
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- O ecossistema. - Equinodermos. 

 
ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

História da Arte 
- Arte dos Portugueses. 
- Civilizações pré-
colombianas: Astecas, 
Maias e Incas. 
Artes Visuais 
- Conceito de arte 
- Faixa decorativa. 
-Azulejos. 
- Repetição de formas 
- Pintura em murais. 
- Totens.  
- Artistas plásticos. 
Teatro 
- Fantoche e criação de 
personagem. 
Música 
- Trilha sonora 
- Música pré-colombiana e 
portuguesa. 

História da Arte 
- Renascimento. 
- Povos indígenas. 
Artes Visuais 
- Rosáceas. 
- Artistas 
renascentistas. 
- Figuras planas e 
Volume. 
- Arte utilitária e 
decorativa. 
- Artistas plásticos 
Teatro 
- Mímica. 
Música 
- Percussão 
corporal. 
 

História da Arte 
- Semana da Arte 
Moderna 22. 
- Povos Africanos. 
Artes Visuais 
- Cores neutras ou 
acromáticas e cores 
simbólicas. 
- Folclore. 
- Máscaras. 
- Reprodução: Ampliação 
e Redução de imagem. 
- Artistas plásticos 
Teatro 
 Leitura e dramatização de 
texto 
Música 
- Escrita música 
(onomatopeia). 
- Música africana. 

História da Arte 
- Arte contemporânea. 
Artes Visuais 
- Forma figurativa e 
abstrata. 
- Cor em chapa e volume. 
- Composição. 
- Planos básicos: figura e 
fundo. 
- Forma positiva e 
negativa. 
- Artistas plásticos 
Música 
 A música e a sua 
utilização na terapia. 
Teatro 
- Movimentos corporais 
dirigidos e espontâneos. 

 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 8º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Literatura. 
- Diários e blogs. 
- Textos narrativos, 
dissertativos e 
descritivos. 
- Figuras de linguagem 
I e II. 
- Verbos regulares, 
irregulares, auxiliares. 
- Período simples e 
composto. 
- Ortografia. 

- Anúncios e 
classificados. 
- A narrativa na vida e 
na ficção. 
- Diário a bordo. 
- Parônimos e 
homônimos. 
- Função sintática dos 
pronomes. 
- Verbos anômalos. 
- Ortoépica e prosódia. 
- Conjunções. 

- Canções populares. 
- Poesia / poema / 
soneto. 
- Versificação. 
- Musicalidade e poesia, 
ritmo, rima e figuras de 
efeito sonoro. 
- Ambiguidade. 
- Textos científicos. 
- Elementos de coesão. 
- Orações coordenadas. 

- Relação entre a fala e a 
escrita nas mensagens pela 
internet. 
- Texto publicitário. 
- Textos de opinião a partir 
de charges. 
- Entrevistas. 
- Concordância verbal. 
- Tempos compostos. 
- Ortografia. 
 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Raciocínio lógico. 
- Os números 
irracionais. 
- Os números Reais. 
- Dinheiro e 

- Raciocínio lógico. 
- Equações. 
- Operações 
algébricas. 
- Monômios e 

- Raciocínio lógico. 
-  Medida e Geometria. 
- Tangram. 
- Ângulos determinados por paralelas 
cortadas por uma transversal. 

- Raciocínio lógico. 
- Probabilidades e 
raciocínio lógico. 
- Estatística. 
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matemática financeira. 
- Relações entre 
álgebra e geometria. 
 

polinômios. 
- Produtos 
notáveis. 
- Fatoração. 
- Sistemas de 
equações. 

- Áreas de triângulos, 
paralelogramos, trapézios e losango. 
- Casos de congruência de triângulos.  
 - Círculo, circunferência, área, raio e 
diâmetro. 
- Teorema de Pitágoras. 

 

 
HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- A expansão da 
América 
Portuguesa. 
- A época do ouro 
no Brasil. 

- Revoluções inglesas 
a revolução industrial. 
- Revoluções na 
América e na Europa. 

- A era de Napoleão e a 
Independência da América 
Espanhola. 
- A Independência do Brasil e 
o Primeiro Reinado. 

- Brasil da regência ao 
segundo reinado. 
- Revoluções na Europa e 
a expansão dos Estados 
Unidos. 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Geografia e regionalização 
do espaço: o mundo dividido: 
capitalismo e socialismo. 
- Regionalização pelo nível de 
desenvolvimento. 
- Países desenvolvidos, 
países emergentes e 
subdesenvolvidos. 
- Regionalização de acordo 
com o IDH. 
 

- Economia mundial atual: 
transnacionais e blocos 
econômicos. 
- O continente americano: 
localização, formação 
histórica e população. 
- Clima, relevo, 
hidrografia e vegetação do 
continente americano. 
- Atividades dos setores 
primário, secundário e 
terciário na América. 

- América do Norte: 
território e 
população (Estados 
Unidos, Canadá e 
México). 
- América Central 
Andina e Guianas: 
território e 
população. 
- América Platina: 
território e 
população. 

- As Américas: 
América latina e 
Anglo-Saxônica. 
- Brasil, potência 
regional, organizações 
internacionais e os 
blocos econômicos.  
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Jogos e atividades 
cooperativas. 
- Construção da 
identidade. 
- Auto- estima positiva. 
- Gincana e intercâmbio. 
- Desenvolvimento das 
qualidades físicas. 
- Alongamento. 
-Relaxamento 
- Atividades corporais em 
diferentes posições, com 
e sem deslocamentos. 
- Posturas corretas. 
- Circuitos recreativos. 
- Referenciais teóricos 
sobre a prática da 
atividade física. 
- Ética no esporte. 

- Coordenação e lateralidade. 
- Atividades rítmicas e expressivas. 
- Pequenas coreografias. 
- Atividades corporais. 
- Práticas que estimulem a 
cooperação, ludicidade, tolerância. 
- Jogos cooperativos, de 
socialização. 
- Pequenos e grandes jogos. 
- Jogos de raciocínio e 
concentração. 
- Atividades recreativas. 
- Jogos oficiais. 
- Circuitos recreativos, educativos, 
estafetas e dinâmicas. 
- Qualidades físicas: velocidade, 
força, agilidade. 
- Jogos e atividades espontâneas 
com fundamentos teóricos e 
práticos de cada modalidade. 
- Atletismo: salto triplo e corrida 
com barreiras. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Danças e 
manifestações 
folclóricas. 
- Danças juninas. 
- Handebol: 
Contra- ataque, 
finta, goleiro  
(ação de 
posicionamento). 
- Basquete: 
Gancho, 
posicionamento 
defensivo 2-1-2. 
 

- Futsal: Jogadas 
de cobranças de 
faltas, goleiro 
(ação e 
posicionamento). 
- Velocidade, 
força, agilidade, 
resistência e 
flexibilidade. 
- Voleibol: saque 
por cima, cortada, 
noções de 
cobertura, líbero. 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 



                     Estado de Santa Catarina 

                     Município de Bandeirante                                                                                                                                

                     Poder Executivo Municipal                       

      _______________________________________________________________ 
 

 

 
 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

 

 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

-To be simple past (review). 
- There to be (past). 
- Adverbs of time (past). 
- Simple past – Regular verbs. 
- Simple Past – Irregular verbs. 
- Past continuous (review). 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

- Future (will). 
- Adverbs of time 
(Future). 
-To be going to X will. 
- Text Production. 
- Text translation. 
- Music. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

- Past continuous X 
simples past. 
- Why questions. 
- Why and because. 
- Text comprehension. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 

- Food 
pyramid. 
- Eating habits. 
- Menu. 
- Modal verbs. 
- Films. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Alimentos – comprar e vender. 
- Localização: O que há em minha 
rua, bairro e cidade? (calle, acera, 
avenida, supermercado, 
panadería...). 
- Objetos da casa e da escola. 
- Cores. 

- Características físicas. 

- Substantivos, adjetivos e valores 

derivados. 

- Emprego de muy e mucho. 
- Emprego de preposições. 

- Meios de 
transportes. 
- Convites. 
- Corpo 
humano. 
- Poemas. 
 

- Países hispanos 
(que falam 
espanhol). 
- Cartão postal. 
- Profissões. 
- Pontuação. 
-Heterossemântico. 
 

- Verbos regulares e 
irregulares do presente 
do indicativo. 
- Pronomes pessoais. 
- Uso de muy e mucho. 

- Automóveis: tipos de 

veículos. 

- Verbos relativos ao 

automobilismo. 

- Meios de comunicação. 

 

 

 
INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Introdução à 
 informática. 
- Aplicativos (Word, Excel, 
Power Point…). 
- Cuidados na utilização dos 
equipamentos. 
- História da informática. 
- Origem do computador. 
- Conceitos básicos 
(informática, dados, 
informação...). 
- Ábaco. 
- ENIAC. 
- Partes do computador. 
- Unidade Central de 
Processamento – CPU. 
- Conceitos de 
Hardware/Software. 
- Principais funções do 
computador. 
- Unidades de Entrada 
(Mouse, teclado, scanner...). 
- Unidades de Saída (Monitor, 
impressora, caixas de 
som...). 

- Acessando 
arquivos e 
pastas do 
Computador. 
- Conceitos de 
Internet. 
- Noção dos 
aplicativos, 
Word e Excel. 
- Barra de 
título, 
ferramentas, 
menu, rolagem, 
status, tarefas. 
- Régua, botão 
início, ícone. 
- CD- ROM, 
entrada USB e 
de áudio. 
- Ligar e 
desligar 
corretamente o 
computador. 
- Botões de 
controle de 

- Criação de arquivos novos e 
salvar. 
- Utilização de várias janelas 
ao mesmo tempo. 
- Inserir e formatar figuras e 
imagens. 
- Formatação páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores e 
numeração, inserir e formatar 
tabelas, inserir figuras, 
selecionar todo o texto e 
visualizar página. 
- Inserir textos, apagar, 
deletar, colar, copiar e 
recortar. 
- Configuração de página, 
marcadores e numeração. 
- Criar pastas, copiar e colar, 
deletar, renomear. 
- Pesquisar, ler e selecionar 
conteúdos necessários para 
realizar uma pesquisa. 
- Reconhecer a fonte de 
pesquisa. 

- Excel. 
- Células horizontais e 
verticais. 
- Formatação de 
células, inserir textos 
e imagens. 
- Construção de 
tabelas de cálculos. 
- Realização de 
cálculos com 
facilidade. 
- Inserir gráficos. 
- O que é internet. 
- História da Internet. 
- Principais serviços 
da internet. 
- O uso da internet 
para pesquisas 
pedagógicas e 
acadêmicas. 
- Conceitos de e-mail 
(correio eletrônico). 
- Principais serviços 
da internet 
(navegação, 
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- Usabilidade das ferramentas 
que fazem parte dos 
aplicativos do Windows. 
- Digitação de textos e 
formatação, introdução à 
informática. 
- Principais tipos de 
memórias. 
- Medidas de memória. 
- Memória ROM. 
- Memória RAM. 
- Sistema Operacional. 
- Tipos de conectores. 
- Dispositivos de 
armazenamento de dados. 
- Trabalhando com pastas. 

uma janela 
 (minimizar, 
maximizar e 
fechar). 
- Sites de e-
mail 
Barra de 
endereços 
eletrônicos. 
- Sites de 
pesquisas. 
 

- Criar documentos de 
apresentação eletrônica, 
inserir slides, formatar plano 
de fundo. 
- Efeitos, animações e 
apresentações de slides. 
- Formatação de páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores, numeração 
de paginas. 
- Inserir e formatar tabelas, 
inserir e formatar figuras, 
inserir e formatar slides, 
selecionar todo o texto, 
visualizar slides e animações. 
 

pesquisa, chat, e-
mails, redes sociais, 
blogs). 
- Fonte de pesquisa 
na internet. 
 

 
ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Valores: família, 
convivência, diálogo. 
A verdade que orienta as 
pessoas através de 
mitos, ritos, crenças e 
doutrinas das Tradições 
Religiosas. 
- Projeto de vida. 
- Datas comemorativas. 

- Valores: obediência, 
prudência, 
entusiasmo. 
- Verdade de fé: a 
verdade nas Tradições 
Religiosas sob a ótica 
da fé. 
- Pequenas ações 
grandes resultados. 
- Datas 
comemorativas. 

- Espiritualidade: a 
experiência religiosa, 
elemento vital para o 
fiel. 
- Limites: o limite e a 
busca do 
Transcendente. A 
experiência religiosa na 
busca de superação da 
finitude humana. 
- Datas comemorativas. 
 

- Autoconhecimento na 
vivência do 
relacionamento com o 
Transcendente e os seus 
rituais. 
- As potencialidades 
humanas. 
- Datas comemorativas. 

 
CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- As células e os tecidos. 
- Divisão geral do corpo 
humano. 
- Células e sua constituição 
vital e funções. 
- Estruturas celulares 
(citoplasmática e nucleares), 
suas características e 
funções. 
- Sistema reprodutor: 
características estruturas e 
sistema de funcionamento na 
fecundação até o nascimento. 
- Doenças sexualmente 
transmissíveis e 
contraceptivos. 
- Hereditariedade. 

- Importância 
dos alimentos. 
- Sistema 
digestório e 
dentes. 
- Aparelho 
digestórios e 
órgãos anexos. 
- Sistema 
circulatório 
coração veias e 
artérias. 
- Doenças do 
sistema 
circulatório. 
 

- Aparelho respiratório 
(órgãos e função). 
- Doenças do sistema 
respiratório. 
- Sangue: função e 
características das 
hemácias, leucócitos, 
plasma e plaquetas, 
tipagem sanguínea 
identificando possíveis 
doadores. 
- Locomoções e ossos: 
estruturas químicas e 
mecanismos estruturais 
para a locomoção. 
 

- Órgãos dos sentidos: 
órgãos e funcionamento 
da visão, audição, tato, 
paladar e olfato. 
- O sistema nervoso e 
seus componentes: 
sistema nervoso central 
e periférico. 
- Medula espinhal, 
nervos e receptores dos 
sentidos. 
- O sistema hormonal: 
composição de glândulas 
e hormônios produzidos 
e sua ação. 
 

 
ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

História da Arte 
- Conceito de arte. 

História da Arte 
- Arte barroca e 

História da Arte 
- História da fotografia no 

História da Arte 
- Arte Gótica e 
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Expressionismo. 
Artes Visuais 
- Expressão humana. 
- Retrato e auto-retrato. 
- Gêneros artísticos: 
paisagem, natureza-morta 
e retrato. 
- Artistas plásticos. 
Teatro 
- Criação de texto e 
personagem. 
Música 
- A música e a sua 
utilização – jingle 
 

rococó. 
- Cultura afro-
brasileira, indígenas e 
demais etnias. 
Artes Visuais 
- Artistas plásticos. 
Música 
- A música e diferentes 
culturas. 
Teatro 
- Teatro e expressão 
cultural. 
 

Brasil. 
- Escultura/Barroco no 
Brasil. 
Artes Visuais 
- Fotografia e pintura. 
- Composição. 
- Planos na composição. 
- Tridimensionalidade na 
arte. 
- Artistas plásticos. 
Teatro 
- Expressão corporal 
espontâneo e dirigido. 
Música 
- Música clássica. 
- Música popular 
brasileira. 

bizantina 
- Movimentos 
artísticos. 
- Esculturamoderna. 
Artes Visuais 
- Mosaico e vitral. 
- Material alternativo. 
- Composição. 
- Cartazes e 
produção 
- Artistas plásticos. 
Teatro 
- Teatro como 
expressão. 
Música 
A música e as artes 
plásticas. 

 
 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares – Conteúdos Mínimos do 9º Ano do Ensino Fundamental de 9 
anos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Comunicação verbal e 
escrita. 
- Carta ao leitor. 
- Campanha publicitária. 
- Linguagem poética. 
- Estrutura das palavras. 
- Ortografia: pontuação nas 
orações coordenadas. 
 

- Contos policiais. 
- Figuras de linguagem 
III. 
- Orações coordenadas 
e subordinadas. 
- Parágrafo dissertativo. 
- Recursos de 
persuasão. 
- A conectividade. 
- Verbos defectivos. 

- Origem da Língua 
Portuguesa. 
- História da língua 
Portuguesa. 
- Formação das 
palavras. 
- Figuras de 
sintaxe. 
- Orações 
reduzidas. 

- Gêneros literários: a 
lírica , a épica e o drama. 
- A poesia haicai. 
- Panafóricos, dêiticos e 
coesão do texto. 
- Conexões entre 
parágrafos. 
- Ortografia. 
 

 
MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Raciocínio lógico. 
- Conjuntos 
numéricos (N, Z, Q, I 
e R). 
- Teoria dos 
conjuntos. 
- Notação científica. 
- Potências. 
- Radicais. 
- Fatoração. 

- Raciocínio lógico. 
- Equações do 2º grau. 
- A fórmula de 
Bhaskara. 
- Estudo das raízes da 
equação do 2º grau. 
- Sistemas de equações 
do 2º grau. 
 

- Raciocínio lógico. 
- Matemática 
financeira: juro 
composto. 
- Funções do 1º e 2º 
grau. 
- Noção de função. 
 
 

- Raciocínio lógico. 
- Geometria.  
- Razão e Proporção.  
- Teorema de Tales. 
- Semelhança de triângulos. 
- Estatística. 
- Leitura, interpretação e 
construção de gráficos e 
tabelas. 

 
GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Estado, nação, território e país. 
- As grandes guerras mundiais: 
Primeira Guerra Mundial, Segunda 
Guerra Mundial e Guerra Fria. 
- Conflitos mundiais: causas e 
consequências. 

- Continente europeu: 
clima, paisagens, 
relevo e hidrografia. 
- Europa: população e 
economia. 
- União europeia e sua 

- Ásia: continente de 
contrastes. 
- Ásia: população, 
diversidade religiosa 
e economia. 
- África: aspectos 

- África: 
população, cultura 
e economia. 
- Oceania: 
ocupação, 
território e 
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- Globalização e suas 
consequências. 
- Blocos econômicos: Mercosul, 
Nafta, CEI, EU, SADAC, ONU 
(direitos humanos). 

evolução. 
- Europa oriental: 
economia e sociedade. 
 

físicos. 
 

população. 
- Regiões polares: 
ocupação 
econômica. 

 
HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- O Imperialismo no 
Mundo. 
- Brasil, a Primeira 
República. 
- A Primeira Guerra 
Mundial. 

- Revolução Russa de 1917. 
- A Crise do Capitalismo e a 
Segunda Guerra Mundial. 

- A Era Vargas. 
- A Guerra Fria. 
- Nova Ordem 
Mundial. 

- A Globalização e seus 
Efeitos. 
- Brasil Contemporâneo. 
- Desafios do novo 
Milênio. 
- Atualidades. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Formação da cidadania. 
- Cooperação. 
- Tolerância. 
- Jogos e atividades 
cooperativas. 
- Construção da 
identidade. 
- Autoconhecimento. 
- Eventos sociais e 
esportivos da escola. 
- Conscientização 
corporal. 
- Posturas corretas no 
momento da execução das 
atividades. 
- Atividades corporais em 
diferentes posições. 
- Qualidades físicas. 
- Alongamento. 
- Circuitos recreativos. 
- Caminhadas. 
- Relaxamento. 
- Benefícios da atividade 
física. 
- Referenciais teóricos 
sobre a prática da 
atividade física. 
- Relação da saúde e a 
pratica da atividade física. 

- Coordenação e lateralidade 
- Temas transversais: 
- Ações voluntárias e 
solidárias; 
- Técnica e dinâmicas de 
apresentações e 
expressões; 
- Relação do trabalho e 
lazer. 
- Atividades rítmicas e 
expressivas; 
- Atividades corporais.  
- Ritmos internos e 
externos. 
- Práticas que estimulem a 
cooperação, a ludicidade e a 
tolerância às diferenças. 
- Jogos cooperativos. 
- Socialização. 
- Jogos de raciocínio e 
concentração. 
- Pequenos e grandes jogos. 
- Atividades recreativas. 
- Jogos oficiais. 
- Circuitos recreativos, 
educativos, estafetas. 
- Velocidade, força, 
agilidade, flexibilidade. 
- Fundamentos teóricos. 
- Atletismo. 
- Trabalho aeróbico e 
anaeróbico, lançamento de 
dardo e disco. 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Danças e 
manifestações 
folclóricas. 
- Handebol: 
Sistemas de jogo 
6x0 e 5x1, ofensivo 
e defensivo. 
- Posicionamento de 
pivô, alas e 
armadores. 
- Basquete. 
- Posicionamento de 
pivô, armadores e 
alas. 
- Ataque, defesa, 
rebote. 
 

- Coordenação e 
lateralidade. 
- Futsal: Contra- 
ataque; Sistemas 2x2 
e 3x1; Sistemas de 
jogo. 
- Voleibol: Bloqueio e 
ataque; Sistema 4x2. 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Reflexive pronouns. 
- Relative clauses. 
- Must, have to and 

- Have you ever. 
- Present 
perfect. 

-For and since. 
- Conditional 
sentences. 

-Comparative. 
- Superlative. 
- Comparative and superlative 



                     Estado de Santa Catarina 

                     Município de Bandeirante                                                                                                                                

                     Poder Executivo Municipal                       

      _______________________________________________________________ 
 

 

 
 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

 

 

shout. 
- Modal verbs. 
- Films. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 

- Already and 
yet. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 
 

- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 

(irregular). 
- Films. 
- Reading. 
- Listening. 
- Writing. 
- Speaking. 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Classificação das palavras 
(agudas, llanas, esdrújulas). 
- Separação silábica. 
- Acentuação de acordo com a 
classificação das palavras. 
- Acentuação de monossílabos. 

- Folclore e danças espanholas. 

- Canções populares. 

- Costumes e festas típicas da 

Espanha. 

- Presente do subjuntivo. 

- Verbos en pretérito 
perfecto. 
- Contos infantis. 
- Verbos en pretérito 
imperfecto. 
- Verbos en pretérito 
indefinido. 

- Expressões do sistema 

financeiro. 

- Sinônimos e 

antônimos. 

-Perífrases mais usadas 

em espanhol. 

- Imperativo.  
- Comidas 
(menús). 
- Tradução de 
receitas e 
comandos. 
- Tradução de 
pequenos textos. 
- Heterogenérico, 
heterotônico e 
heterossemântico. 
 

- Apócope. 
- Pronombre 
complemento 
directo e indirecto. 
- Conjunciones. 
- Eufonía. 
- Artigo neutro LO. 

- Pronomes 

relativos. 

- As conjunções.  

- Leitura e oralidade  

 
INFORMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Introdução à  
Informática. 
- Aplicativos (Word, Excel, 
Power Point…). 
- Cuidados na utilização dos 
equipamentos. 
- História da informática. 
- Origem do computador. 
- Conceitos básicos 
(informática, dados, 
informação...). 
- Ábaco. 
- ENIAC. 
- Partes do computador. 
- Unidade Central de 
Processamento – CPU. 
- Conceitos de 
Hardware/Software. 
- Principais funções do 
computador. 
- Unidades de Entrada 
(Mouse, teclado, scanner...). 
- Unidades de Saída (Monitor, 
impressora, caixas de 
som...). 
- Usabilidade das ferramentas 
que fazem parte dos 
aplicativos do Windows. 

- Acessando 
arquivos e pastas 
do Computador. 
- Conceitos de 
Internet. 
- Noção dos 
aplicativos, Word e 
Excel. 
- Barra de título, 
ferramentas, 
menu, rolagem, 
status, tarefas. 
- Régua, botão 
início, ícone. 
- CD- ROM, 
entrada USB e de 
áudio. 
- Ligar e desligar 
corretamente o 
computador. 
- Botões de 
controle de uma 
janela  
(minimizar, 
maximizar e 
fechar). 
- Sites de e-mail. 
- Barra de 

- Criação de arquivos novos 
e salvar. 
- Utilização de várias 
janelas ao mesmo tempo. 
- Inserir e formatar figuras 
e imagens. 
- Formatação páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores e 
numeração, inserir e 
formatar tabelas, inserir 
figuras, selecionar todo o 
texto e visualizar página. 
- Inserir textos, apagar, 
deletar, colar, copiar e 
recortar. 
- Configuração de página, 
marcadores e numeração. 
- Criar pastas, copiar e 
colar, deletar, renomear. 
- Pesquisar, ler e selecionar 
conteúdos necessários para 
realizar uma pesquisa. 
- Reconhecer a fonte de 
pesquisa; 
- Criar documentos de 
apresentação eletrônica, 
inserir slides, formatar 

- Excel. 
- Células horizontais e 
verticais. 
- Formatação de 
células, inserir textos 
e imagens. 
- Construção de 
tabelas de cálculos. 
- Realização de 
cálculos com 
facilidade. 
- Inserir gráficos. 
- O que é internet. 
- História da Internet. 
- Principais serviços 
da internet. 
- O uso da internet 
para pesquisas 
pedagógicas e 
acadêmicas. 
- Conceitos de e-mail 
(correio eletrônico). 
- Principais serviços 
da internet 
(navegação, 
pesquisa, chat, e-
mails, redes sociais, 
blogs). 
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- Digitação de textos e 
formatação, introdução à 
informática. 
- Principais tipos de 
memórias. 
- Medidas de memória. 
- Memória ROM. 
- Memória RAM. 
- Sistema Operacional. 
- Tipos de conectores. 
- Dispositivos de 
armazenamento de dados. 
- Trabalhando com pastas. 
- Tipos de                                                     
computadores: 
Laptops, Notebooks, 
Netbooks, Ultrabooks, 
Smartphones, 
Computadores de mão 
Tablets. 

endereços 
eletrônicos. 
- Sites de 
pesquisas. 
- Históricos e 
Conceitos: 
Internet 
WWW (Word wide 
web); Site; 
Navegadores; 
Links; 
Download; Online; 
Blog. 

plano de fundo. 
- Efeitos, animações e 
apresentações de slides. 
- Formatação de páginas, 
parágrafos, alinhamentos, 
fonte, marcadores, 
numeração de paginas. 
- Inserir e formatar tabelas, 
inserir e formatar figuras, 
inserir e formatar slides, 
selecionar todo o texto, 
visualizar slides e 
animações. 
- Dicas de sites. 
- Sites de busca. 
- Sites de noticias. 
- Sites de compras. 

- Fonte de pesquisa 
na internet. 
- Sites para 
Downloads. 
- Sites e links 
suspeitos. 
- Editores de vídeos. 
- Movie maker. 
- Formatar imagens 
online. 
 

 
ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Valores: 
felicidade, 
cooperação, 
perseverança. 
- Datas 
comemorativas. 

- Orientações de vida 
das normas, das 
crenças, das doutrinas e 
das Tradições Religiosas. 
- Datas comemorativas. 

- Valores: naturalidade, 
liberdade, trabalho. 
- Psicologia e tradição 
religiosa: as 
determinações da 
tradição religiosa na 
construção mental do 
inconsciente pessoal e 
coletivo. 
- Datas comemorativas. 
 

- Vida além da morte: O 
sentido da vida perpassada 
pelo sentido da vida além-
morte. 
- As respostas elaboradas 
para a vida além da morte 
pelas Tradições Religiosas 
(ancestralidade, 
reencarnação, ressurreição e 
nada). 
- Datas comemorativas. 

 
CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Matéria. 
- Conceitos básicos 
de química e física. 
- Estados físicos da 
matéria. 
- Substâncias puras 
e misturas. 
- Separação de 
misturas 
- O átomo sua 
estrutura e sua 
identificação. 
- Históricos da 
tabela periódica dos 
elementos químicos. 
 

- Classificação dos 
elementos químicos. 
- Demonstração da tabela 
periódica. 
- Ligações químicas. 
- Misturas e combinações 
com forma de gerar novas 
substâncias. 
- As diferentes substâncias 
em nossas vidas. 
- Fórmulas químicas como 
meio de representar uma 
substância e as ligações 
que a constituem. 
- Reações químicas e 
funções químicas. 

- Compostos 
orgânicos. 
- O ciclo de carbono. 
- O ciclo de oxigênio. 
- O ciclo do nitrogênio. 
- Desequilíbrios 
ambientais. 
- A aceleração como 
variante da 
velocidade. 
- A velocidade como 
elemento básico da 
utilização dos 
movimentos. 
- Cálculo de 
velocidade. 

- Estudo das forças e suas 
unidades de medidas. 
- Leis de Newton como 
teorização dos conceitos de 
força e movimento. 
- Máquinas simples. 
- Estudo do calor e 
temperatura. 
- Quantidade de calor. 
- Cargas e correntes 
elétricas. 
- O caminho dos elétrons. 
- Propriedades do som e da 
luz. 
- Magnetismo e 
eletromagnetismo. 

 
ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 
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História da Arte 
- Cubismo no Brasil. 
- Arte moderna no 
Brasil. 
- Surrealismo. 
- Conceito de arte 
Artes Visuais 
- Gravura. 
- Estilização e 
deformação. 
- Artistas plásticos. 
Música 
- Arte, movimento e 
som. 
Teatro 
- Encenação e peças 
teatrais. 

História da Arte 
- Romantismo e realismo. 
Artes Visuais 
- Funções da arte. 
- Arte bidimensional e 
tridimensional. 
- Profundidade e 
perspectiva. 
- Artistas plásticos. 
Música 
- Música erudita e 
clássica. 
Teatro 
- Jogos dramáticos. 
 

História da Arte 
- Arte popular brasileira. 
- Pop Art. 
- Literatura de cordel. 
Artes Visuais 
- História em quadrinhos. 
- Cor em chapa. 
- Grafite. 
- Artistas plásticos. 
Música 
- Música regional 
brasileira. 
A música e as danças 
populares 
Teatro 
- Trava línguas, 
memorizar e interpretar. 

História da Arte 
- Movimentos Artísticos. 
- Arquitetura brasileira 
Artes Visuais 
- Profundidade: conceito 
de perspectiva. 
- Desenho de observação 
e criação. 
- Arquitetura brasileira. 
- Instalação. 
- Artistas plásticos. 
Música 
- A música nas diferentes 
culturas. 
Teatro 
- Teatro de improviso. 
 

 
 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS CONSULTADOS – EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
____________.Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96. 
____________. RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/ Ministério da 
Educação e do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. Volume 1: Introdução. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
____________. RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/ Ministério da 
Educação e do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. Volume 2: Formação pessoal e 
social. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
____________. RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/ Ministério da 
Educação e do Desporto, secretaria de Educação Fundamental. Volume 3: Conhecimento de mundo. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
____________.Lei nº 10.436/02. Ministério da Educação. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
Libras e dá outras providências. 
____________.Portaria nº 2.678/02 do MEC Ministério da Educação. Aprova as diretrizes e normas 
para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, da 
educação brasileira. 
____________. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da 
educação, 2003. 
____________. O Acesso de alunos com deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede 
Regular. Ministério Público Federal: Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva 
(organizadores)/2ª Ed. Ver. e atualiz. Brasília: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 2004. 
____________. Decreto nº 5.296/04. Ministério da Educação. Regulamenta as Leis n 10.048 e 
10.098 com ênfase na Promoção de Acessibilidade. 
____________. Decreto nº 5.626/05 – Ministério da Educação. Regulamenta a Lei nº 10.436 que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS Ministério da Educação. Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006. 
____________. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Ministério da Educação, 2007. 
____________. Decreto nº 6.094/07. Ministério da Educação. Dispõe sobre a implementação do 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 
____________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008 (Documento 
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____________. LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino da música na educação básica. 
____________. RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. 
____________. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica. 
____________. LEI Nº 12.287, de 13 de julho de 2010. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte. 
BASSEDAS,E.; HUGUET,T. e SOLÉ, I. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Porto Alegre: 
Artmed, 1999. 
BAZÍLIO, Luiz Cavalieri; KRAMER, Sonia. Infância, educação e direitos humanos. Cortez: São Paulo, 
2003. 
CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. Editora Summus, 1987. 
EDWARDS, Carolyn. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da 
primeira infância. Porto Alegre: Artemed, 1999. 
FONTANA, Roseli; CRUZ, Maria Nazaré da. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo. Editora 
Atual. 1997. 
GOLDER, M (Org.). Angustia por La utopia. Buenos Aires: Ateneo Vigotskiano de La Argentina,2002. 
_______. (Org). Leontiev e a Psicologia Histórico-Cultural – um homem em seu tempo. São Paulo: 
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica; Xamã.2004. 
HOELLER, S.A.O. Metodologia de Projetos: para além dos anunciados. Curso de Capacitação 
Docente para além dos anunciados. Curso de Capacitação Docente para o SESC/Escola. Rio do Sul, 
2009. (material multimídia/slids). 
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LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem,desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 
1988. P. 119-142. 
LIMA, João do Rozario Lima. A Contribuição Das Brincadeiras E Dos Brinquedos Na Pré-Escola, 2010. 
Disponível em: http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/a-contribuicao-das-brincadeiras-e-
dos-brinquedos-na-pre-escola-434560.html 
MANTOAN,M.T.E. Inclusão escolar: O que é? Por que? Como fazer? São Paulo: Moderna,2003. 
MOYLES, Janet R. Só brincar? O papel do Brincar na Educação Infantil. Tradução Maria Adriana 
Veronese. Porto Alegre. Editora: Artmed, 2002. 
RONCA, Paulo Afonso Caruso. A Clara e a Gema. São Paulo: EDESPAN, 1998. 
SHOES, E.; GRACE, C. Manual de portfólio. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
SOBRAL, A. V. A importância do brincar. Construir Notícias. Nº 08 – Ano 2 – janeiro/fevereiro, 2003. 
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia. Resolução de Problemas. Editora 
Artmed, 2000. 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martind Fontes, 1984. 
_______. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
ZABALZA, M.A.; Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: artmed, 1998. 
 
 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS CONSULTADOS – ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
____________.LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 
____________.LEI Nº 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997. Dá nova redação ao art. 33 da Lei n 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
____________.LEI Nº 10.793, DE 1º de dezembro de 2003. Altera a redação do art. 26, § 3º, e do 
art. 92 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional”, e dá outras providências. 
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____________.LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006. Altera a redação dos arts. 29,30,32 e 
87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, dispondo sobre a duração de 9(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
documento introdutório. / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte./ 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências 
Naturais./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação Física./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Geografia./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua 
Portuguesa./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas 
Transversais./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 
Médio./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________.Lei nº 10.436/02. Ministério da Educação. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
Libras e dá outras providências. 
Portaria nº 2.678/02 do MEC Ministério da Educação. Aprova as diretrizes e normas para o uso, o 
ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, da educação 
brasileira. 
____________. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da 
educação, 2003. 
____________. O Acesso de alunos com deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede 
Regular. Ministério Público Federal: Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva 
(organizadores)/2ª Ed. Ver. e atualiz. Brasília: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 2004. 
____________. Decreto nº 5.296/04. Ministério da Educação. Regulamenta as Leis n 10.048 e 
10.098 com ênfase na Promoção de Acessibilidade. 
____________. Decreto nº 5.626/05 – Ministério da Educação. Regulamenta a Lei nº 10.436 que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  
Ministério da Educação. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela 
ONU em 13 de dezembro de 2006. 
____________. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Ministério da Educação, 2007. 
____________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008 (Documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria n 555/2007, prorrogada pela Portaria n 
948/2007). 
____________. LEI Nº 11.645, DE 10 DE MARÇO DE 2008. Altera  a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996,  modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
____________. LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino da música na educação básica. 
____________.RESOLUÇÃO Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010. Ensino fundamental-Idade 
Matrícula. Define Diretrizes Operacionais para a implantação do ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
____________. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica. 
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____________ . RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 de DEZEMBRO de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Ensino Fundamental de 9 (nove) anos . 
____________. LEI Nº 12.287, de 13 de julho de 2010. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte. 
____________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
História./ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1996. 
____________. Decreto nº 6.094/07. Ministério da Educação. Dispõe sobre a implementação do 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 
VEIGA-NETO, A. Currículo e interdisciplinaridade. In. MOREIRA, Antonio Flávio B. (org). Currículo: 
questões atuais. Campinas: Papirus, 1997. 
BRIZZOLA, F. Aspectos legais e normativas  para políticas de inclusão escolar na educação 
brasileira: legado histórico e perspectiva. Revista educação e Cidadania. V. 3, 2009. 
CHASSOT, A. I. Catalisando transformações na educação. 3. Ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 1995. 
FAZENDA, Ivani C.A. (org.) Práticas interdisciplinares  na escola. São Paulo, Cortez, 1991a. 
____________. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo, Loyola, 1991b. 
GARCIA, j. Interdisciplinaridade e currículo: a proposta dos PCNs. In. Currículo e formação 
humana: princípios, saberes e gestão. Curitiba: CRV, 2009. 
HOFMANN, J.M.L. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à Universidade. 
Porto Alegre: educação & realidade, 1993. 
HOFMANN, J.M.L. Avaliar para promover: as setas do caminho. 2. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
KENNSK, J. M. Avaliação e Aprendizagem. In. VEIGA, I. A. P. Repensando a Didática. São Paulo: 
Papirus, 1997, 
LIMA, E.S. Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano. Organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: 
Ministério a Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 
LUCK, H. Pedagogia interdiciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 9. Ed. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
MANTOAN, M.T.E.Inclusão escolar: O que é?Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. 
PEREIRA, V.N. Currículo em tempos modernos: a questão da interdisciplinaridade, 2009. 
http://www.webartigos.com/articles/15212/1/Curriculo-em-Tempos-Modernos---A-Questão-da-
interdisciplinaridade/pagina1.html#ixzz12LtRxcN1 
SANT’ANNA, I.M.; MENEGOLLA, M. Didática: aprender a ensinar. 8. Ed. São Paulo: Loyola,2007. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível. 
Campinas. Papirus, 1996. 
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ANEXO  III 

GRADE CURRICULAR 
 
 
I - GRADE CURRICULAR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
TURNO: DIURNO 
UNIDADES ESCOLARES: Escola Municipal Anita Garibaldi e Centro de Educação Infantil Nosso 
Sonho 
DIAS LETIVOS: 200 dias 
SEMANAS LETIVAS: 40 Semanas 
DIAS SEMANAIS: 5 Dias 
AULAS DIARIAS POR TURNO: 5 Aulas 
HORAS DIARIAS DE EFETIVO TRABALHO ESCOLAR: 4 Horas/turno 
HORAS ANUAIS: 800 Horas/aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARÂMETROS 
CURRICULARE

S 
MUNICIPAIS 

EIXOS TEMÁTICOS 

IDADES 

1 
ANO 

2 
ANOS 

3 
ANOS 

4 
ANOS 

5 
ANOS 

NATUREZA E SOCIEDADE X X X X X 

ARTES VISUAIS X X X X X 

MÚSICA X X X X X 

IDENTIDADE E DA AUTONOMIA X X X X X 

MOVIMENTO X X X X X 

JOGO SIMBÓLICO X X X X X 

CUIDADOS, ACOLHIDA, SENTIMENTOS E 
AFETOS 

X X X X X 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 3 3 3 3 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – 
INGLÊS 

- - - 1 1 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA X X X X X 

MATEMÁTICA X X X X X 
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II - GRADE CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 
TURNO: DIURNO 
UNIDADES ESCOLARES: Escola Municipal Anita Garibaldi e Escola Municipal Bandeirante 
DIAS LETIVOS: 200 dias 
SEMANAS LETIVAS: 40 Semanas 
DIAS SEMANAIS: 5 Dias 
AULAS DIARIAS POR TURNO: 5 Aulas 
HORAS DIARIAS DE EFETIVO TRABALHO ESCOLAR: 4 Horas/turno 
HORAS ANUAIS: 800 Horas/aula 
 

 
 
 
 
PARÂMETROS 
CURRICULARES 
MUNICIPAIS – 
BASE COMUM 

DISCIPLINAS 

ANOS/AULAS SEMANAIS 

1º 
ANO 

2º 
ANO 

3º 
ANO 

4º 
ANO 

5º 
ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA X X X X X 

MATEMÁTICA X X X X X 

CIÊNCIAS X X X X X 

HISTÓRIA X X X X X 

GEOGRAFIA X X X X X 

EDUCAÇÃO FÍSICA  3 3 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 2 

ENSINO RELIGIOSO X X X X X 

 

PCM – PARTE 
DIVERSIFICADA 

LÍNGUA ESTRAGEIRA MODERNA – 
INGLÊS  

1 1 1 1 1 

INFORMÁTICA 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Estado de Santa Catarina 

                     Município de Bandeirante                                                                                                                                

                     Poder Executivo Municipal                       

      _______________________________________________________________ 
 

 

 
 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - GRADE CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
 
TURNO: DIURNO 
UNIDADES ESCOLARES: Escola Municipal Anita Garibaldi e Escola Municipal Bandeirante 
DIAS LETIVOS: 200 dias 
SEMANAS LETIVAS: 40 Semanas 
DIAS SEMANAIS: 5 Dias 
TURNOS: 6 Turnos 
AULAS DIARIAS POR TURNO: 5 Aulas 
TOTAL DE AULAS SEMANAIS: 30 Aulas 
HORAS DIARIAS DE EFETIVO TRABALHO ESCOLAR: 4 Horas/turno 
HORAS ANUAIS: 800 Horas/aula 
 

 
 
 
 
 
PARÂMETROS 
CURRICULARES 
MUNICIPAIS – 
BASE COMUM 

DISCIPLINAS 
ANOS/AULAS SEMANAIS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 4 4 4 4 

MATEMÁTICA 4 4 4 4 

CIÊNCIAS 3 3 3 3 

HISTÓRIA 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 3 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA  3 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 

ENSINO RELIGIOSO 1 1 1 1 

 

 
 
PCM – PARTE 
DIVERSIFICADA 

LÍNGUA ESTRAGEIRA MODERNA – 
INGLÊS  

2 2 2 2 

INFORMÁTICA 3 3 3 3 

LÍNGUA ESTRAGEIRA MODERNA – 
ESPANHOL 

2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 


