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  Apresentação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O Documento Orientador intitulado “Caracterização do Ciclo Intermediário – 4º ao 6º 

Anos do Ensino Fundamental”, que ora apresentamos, fará parte de uma série de outros 

documentos que formarão uma coletânea que ficará disponível a todos os educadores, 

podendo subsidiar tanto as ações de formação descentralizadas nas Diretorias de Ensino, 

como servirem de sugestões de temas a serem discutidos em Aulas de Trabalho Pedagógico 

(ATPC), como também, apoiarem as mudanças das práticas em sala de aula, visando sempre 

o desenvolvimento pleno do aluno. 

 Este texto é o produto de uma série de estudos e discussões elaborados entre vários 

Centros da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB como: Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI; Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, Ensino 

Médio e Educação Profissional - CEFAF; Centro de Atendimento Especializado - CAESP; 

Assistência Técnica da Coordenadora - ATCGEB; Centro de Planejamento e Gestão do Quadro 

do Magistério - CEPQM; e, também, de representantes da rede, que compõem o Grupo de 

Trabalho - GT Progressão Continuada. 

 Essa ação possibilitou um olhar diferenciado sobre a Reorganização dos Ciclos em 

consonância com a Progressão Continuada, objetivando provocar uma ampla discussão 

sobre o tema e, ainda, imbuída da compreensão de educação como direito de todos e dever 

do Estado e com princípios constitucionais, dentre eles, os  da garantia de padrão de 

qualidade e da gestão democrática do ensino público. 

 Desejamos a todos educadores que aproveitem o momento de formação, para que 

consigam desencadear o processo de construção de uma escola mais condizente com a 

atualidade. 

 

Maria Elizabete da Costa 

Coordenadora da CGEB 
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Introdução 

 
Este documento tem por objetivo a continuidade das ações da Secretaria da 

Educação em relação ao estudo, reflexão e discussão dos Documentos Orientadores a 

respeito da reorganização dos ciclos do Ensino Fundamental, no Estado de São Paulo. A fim 

de dar continuidade a essa discussão, já foram disponibilizados à rede os documentos 

“Progressão Continuada – Olhares e Ações que impactam na Aprendizagem dos Alunos  

Ciclo”,  “Repensando uma Concepção de Mundo” e este que tem a finalidade de orientar os 

educadores quanto à Caracterização do Ciclo Intermediário – 4º ao 6º ano do Ensino 

Fundamental 

Para tanto, recorremos à Resolução SE nº 74, de 08.11.2013, que dispõe sobre a 

reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada, instituída nas 

escolas públicas do Estado de São Paulo, a qual prevê três Ciclos de Aprendizagem, com a 

duração de três anos cada um: Ciclo Inicial – 1º ao 3º ano, Ciclo Intermediário – 4º ao 6º ano 

e Ciclo Final – 7º ao 9º ano.   

Para melhor compreender a caracterização do Ciclo Intermediário, é necessário 

identificar as especificidades dos sujeitos envolvidos e conhecer, à luz dos aspectos a seguir 

descritos, quais as estratégias necessárias para articular os três anos deste novo Ciclo, 4º, 5º 

e 6º anos. 
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1 – Caracterização dos Alunos do Ciclo Intermediário  

 

 

 Neste Ciclo de Aprendizagem nos deparamos com alunos na faixa etária entre 9 a 11 

anos, em período de pré-adolescência. É uma fase de transição entre infância e 

adolescência, com transformações nos diversos aspectos do desenvolvimento físico, 

emocional e psicológico. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 2013: 

[...] durante esta etapa da escolarização obrigatória os 

alunos entram na puberdade e se tornam adolescentes, 

modificam suas relações sociais, seus laços afetivos, 

intensificam suas relações com os pares de idade e as 

aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de 

gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância 

na tentativa de construir valores próprios [...] superando o 

egocentrismo da infância. [...] Os professores, atentos a  

esse processo de desenvolvimento, buscarão formas de 

trabalho pedagógico e diálogo com os alunos, compatíveis 

com as suas idades, lembrando sempre que esse processo 

não é uniforme e nem contínuo.  

   

Com isso, surgem vários desafios para a escola, pois além de atender às necessidades 

específicas desses alunos, nesse momento de transição infância/adolescência, a escola 

precisa, também, superar a fragmentação do conhecimento, consolidar as aprendizagens 

básicas dos educandos respeitando seus processos peculiares de aprendizagem, seus 

tempos mentais, socioemocionais, culturais e sua identidade.  É o momento de o professor 

incentivar os alunos a desenvolver o convívio democrático, o diálogo, a aprender assumir 

responsabilidades e a compreender que aquilo que se vivencia na escola ocorre por meio 

das interações interpessoais.  
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Outro desafio para o docente é ter consciência de que o aluno se encontra inserido 

no mundo digital, na sociedade do conhecimento e da informação, demandando e cobrando 

da escola uma abordagem atualizada dos impactos tecnológicos no processo do ensino e da 

aprendizagem, com vistas à construção de uma autonomia capaz de instrumentá-lo 

criticamente em sua realidade, assegurando–lhe seu desenvolvimento integral.       

Os alunos, nessa fase, colocam suas ideias e seus pontos de vista com clareza, o que 

os estimula a buscar explicações do porquê dos fatos, das coisas, dos acontecimentos, 

possibilitando o ganho de flexibilidade do pensamento, permitindo-lhes perceber as 

transformações que o cercam. 

A escola desempenha papel importante na vida dos alunos no ciclo intermediário, ou 

seja, na transição dos alunos do 5º ano para o 6º ano, devendo levar em conta as várias 

características desta faixa etária, que são acompanhadas por mudanças organizacionais no 

ambiente escolar, como: diferentes disciplinas e diferentes professores, níveis de exigências 

distintos, posições variadas quanto à conduta em sala de aula e à organização do trabalho 

escolar e diferentes concepções quanto à relação professor-aluno, que demandam 

compreensão e olhares diferenciados e acolhedores dos professores. 

É importante, também, a escola observar que no Ciclo Intermediário há alunos com 

características infantis, que convivem com alunos mais velhos, que passaram por uma ou 

várias experiências de retenção ou de interrupção dos estudos e que estão na escola há 

algum tempo. Isso pode gerar expectativas do professor, em relação ao grau de autonomia, 

que nem sempre são correspondidas. Importante ressaltar que as mudanças físicas, 

emocionais e psicológicas podem causar sentimentos de medo e de insegurança, que 

embora pareçam ser indiferentes à vida escolar do aluno, não o são. Essa realidade requer 

especial atenção dos sistemas estaduais e municipais de educação, porque a partir da 

Constituição Federal de 1988, 

 

[...] promulgada após a redemocratização do País, deu 

destaque a universalização do ensino fundamental e a  

erradicação do analfabetismo. No artigo 211, parágrafo 
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2º, a Constituição propõe que os “municípios atuem 

prioritariamente no ensino fundamental e pré-escola”.  

 

 Assim, em 1996, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o 

Ministério da Educação e Cultura, promoveu a reorganização das escolas e estabeleceu 

convênios com os Municípios, respeitando a autonomia e a descentralização, criou o 

Programa de Parceria Educacional Estado-Município para atendimento do Ensino 

Fundamental, com o fortalecimento do poder municipal junto às comunidades, com vistas à 

erradicação da repetência e da evasão.  Cabe, aqui, traçar um panorama atual da 

Municipalização do Ensino Fundamental1, no qual 74,5% dos municípios assumiram 

integralmente os Anos Iniciais e 18,8% assumiram integralmente os Anos Finais, com total de 

593 municípios conveniados, em que 49% deles adotam, nos Anos Iniciais, o Programa Ler e 

Escrever, 30% trabalham com Sistemas Privados, 11% com Materiais do Município e 10% 

outros. Nos Anos Finais 25% adotam o Programa São Paulo Faz Escola, 38% Sistema Privado, 

22% Materiais do Município e 15% outros. 

Portanto, em uma rede onde, aproximadamente, 80%, dos alunos são oriundos de 

escolas municipais, torna-se imprescindível o diálogo entre as redes Estadual e Municipal, 

bem como uma atuação em que predominem a corresponsabilidade e a colaboração da 

gestão dessa transição, promovendo a articulação do 4º e 5º anos para 6º ano, não somente 

de um sistema educacional para outro, mas também dentro do própri o sistema estadual e 

da própria escola, para evitar obstáculos aos estudantes que mudam de rede, de escola e 

mesmo intraescola, para completarem a escolaridade obrigatória, garantindo a organicidade 

e totalidade do processo formativo escolar, complementando a ação da família, da 

comunidade, ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo com 

qualidade social.  

 

                                                 
1
Pesquisa iniciada em 2012 pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP e entregue para a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 2014, com Assessoria Técnica para a Avaliação dos Sistemas 

Municipais de Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. 
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1.1 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

A organização do ensino em ciclos, que tem como objetivo propiciar condições 

pedagógicas para que crianças e adolescentes sejam melhor atendidos durante o seu 

processo de aprendizagem escolar, visa ressignificar o uso do espaço, do tempo escolar e 

das práticas de sala de aula, capazes de transformar a escola em um ambiente mais 

compatível com as demandas sociais. 

A proposta pedagógica deverá ter um caráter interdisciplinar que contemple a 

necessidade  de desenvolver as competências leitoras e escritoras de todas as linguagens, a 

fim de: 

 Assegurar condições de ensino e aprendizagem, segundo critério da flexibilização 

do tempo escolar, do desenvolvimento contínuo articulado e progressivo dos 

diferentes conteúdos que compõem o Currículo;  

 Destacar a importância de intervenções pedagógicas resultantes de ações de 

reforço, recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos 

necessários à aprendizagem contínua e progressiva do aluno; 

 Fazer uso dos materiais didáticos disponibilizados pelos Programas da Secretaria 

da Educação: Ler e Escrever, Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI), São 

Paulo Faz Escola, entre outros subsídios para o trabalho de sala de aula; 

 Potencializar o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC 

de forma interdisciplinar e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem 

significativa.  

 

A escola atual, habitada pelos “nativos digitais”, que possuem uma maneira diferente 

de ser e estar no mundo, na qual os aparatos tecnológicos são entendidos como extensões 

do próprio corpo, compreendem o mundo, possuem motivações e aprendem de forma 

distinta daqueles que são os “imigrantes digitais”, que nasceram em uma época organizada 

pela ordem analógica e que, por necessidade, estão migrando para a lógica digital. Nessa 
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escola, há um número significativo de professores que compõem o grupo dos imigrantes 

digitais, havendo assim, uma dissonância entre aquilo que se quer ensinar, daquilo que se 

quer aprender na escola.  

O Quadro 1 procura elucidar melhor as diferenças entre as percepções e relações 

com o mundo, entre os nativos e os imigrantes digitais, sendo que esses dois segmentos 

convivem no mesmo espaço, ou seja, a escola.  

Quadro 1: Nativos Digitais versus Imigrantes Digitais 

NATIVOS DIGITAIS IMIGRANTES DIGITAIS 

Só merece credibilidade o que está online Só acreditam se estiver “escrito no papel” 

São multitarefa São lineares e sequenciais 

Primeiro se conhecem virtualmente, depois 

pessoalmente 

Primeiro se conhecem pessoalmente para 

depois permitir acesso virtual 

Objetos de desejo: gadgets multifuncionais 

(todos em um) 

Preferem um equipamento para cada 

funcionalidade 

Conjugam 24 horas por dia os verbos 

blogar, twittar e linkar 
“O que esse menino está fazendo?”  

Fonte: Adaptada de Filhos seguros , pais  tranquilos – entendendo o potencial  da  internet e garantindo a  integridade dos 

nativos digi tais. Fausti, 2009. Disponível  em <http://acervo-

digital .espm.br/revis ta_da_espm/2011/set_out/06%20Laura%20Galucci .pdf>. Consultado em 20.04.2014. 

 

A escola, imbuída dessa percepção, poderá refletir autônoma e coletivamente e, 

ainda, contemplar em sua proposta pedagógica as necessidades de toda a comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2011/set_out/06%20Laura%20Galucci.pdf
http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2011/set_out/06%20Laura%20Galucci.pdf
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1.2 – ATRIBUIÇÕES DE AULAS 

 

Em relação à atribuição de aulas, recorremos ao disposto no Artigo 2º da Resolução 

SE 75, de 28.11.2013, ao estabelecer que: 

 

“Compete ao Diretor de Escola a  atribuição de classes e 

aulas aos docentes da unidade escolar, procurando 

garantir melhores condições para a viabilização da 

proposta pedagógica, compatibilizando, sempre que 

possível, as cargas horárias das classes e das aulas com as 

jornadas de trabalho e as opções docentes, observando o 

campo de atuação, seguindo a ordem de classificação”. 

 

E também recorremos à Resolução SE Nº 79 de 2006, que dispõe sobre atribuição de 

classes de 1ª e 2ª séries do Ciclo I do Ensino Fundamental e dá providências correlatas:  

 

“A Secretaria da Educação, tendo em vista as disposições previstas 

no artigo 45 da Lei Complementar Nº 444/1985, Resolve: 

Artigo 1º - O Diretor de Escola, a partir de 2007, atribuirá ao mesmo 

professor que tenha ministrado aulas na 1ª série, a classe de 2ª  

série do Ciclo I do Ensino Fundamental, observadas as diretrizes e as 

orientações relativas ao processo anual de atribuição de classes e 

aulas emanadas desta Pasta.  

§ 1º -  no processo de atribuição a que se refere o “caput” deste 

artigo, o Diretor de Escola deverá levar em conta o desempenho do 

profissional como docente alfabetizador, assim como seu potencial 

humano e profissional em estabelecer relações de confiança e 

cumplicidade e em diversificar estratégias de aprendizagens, que 

assegurem à criança condições para sua efetiva alfabetização;  

http://www.profdomingos.com.br/estadual_lei_complementar_444_1985.html
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§ 2º - Caberá ao Diretor da Escola dar ciência da aplicação da 

presente norma ao professor que, a partir de 2007, assumirá classe 

de 1ª série do Ciclo I do Ensino Fundamental”.  

 

Dessa maneira, o Diretor de Escola, ao organizar as ações em sua unidade escolar, 

inclusive o processo de atribuição de aulas, deverá privilegiar os aspectos pedagógicos, a fim 

de favorecer a execução da proposta pedagógica, construída e conhecida por toda a 

comunidade escolar. 
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2.  Estratégias de Transição no Ciclo Intermediário 

 

A proposta de organização do Ensino Fundame ntal em três ciclos favorecerá o 

trabalho com a diversidade dos alunos, contribuindo assim, para a progressão continuada da 

aprendizagem, de forma a superar as dificuldades por meio de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, favorecendo a melhoria do rendimento escolar, em especial no ciclo 

intermediário. Pensando em contribuir para a reflexão desses profissionais sugere-se que: 

 O professor polivalente dos 4º e 5º anos inicie o trabalho por áreas de 

conhecimento, permitindo ao aluno o contato com mais profes sores por meio de 

rodízio. Para isso, a própria escola com seus colegiados, pode organizar o trabalho 

de acordo com a Matriz Curricular e com a Proposta Pedagógica.  

 As áreas do conhecimento, dentro de suas especificidades , poderão oportunizar o 

desenvolvimento das competências  leitora e escritora de forma articulada; 

 As escolas utilizem o uso das TDIC em todas as áreas do conhecimento, para 

subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem; 

 As Diretorias de Ensino e Unidades Escolares favoreçam momentos em que os  

professores polivalentes dos 4º e 5º anos e os professores dos 6º anos 

dialoguem,  para que a transição, que em muitos casos, envolverá mudanças de 

instituições ou rede de ensino, seja acolhedora para os alunos e professores; 

 As escolas, com apoio das Diretorias de Ensino, organizem seus espaços e práticas 

discutindo concepções, em ATPC e/ou Polos de Formação com escolas próximas, 

a fim de desenvolver e acompanhar os mecanismos de reforço, recuperação, 

apoio e aprofundamento das aprendizagens de todos os alunos; 

 Os gestores e os docentes percebam que a nova estrutura em três ciclos 

necessitará de acompanhamento constante do aluno ao longo dos ciclos, por 

meio da recuperação contínua, com o apoio do Professor Auxiliar, que dá suporte 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/escolas-estaduais-terao-professor-auxiliar-e-novos-modelos-de-recuperacao-2
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ao docente titular para atendimento aos alunos com  dificuldade de 

aprendizagem e necessidade de reforço.  

 

2.1 – SUGESTÕES PEDAGÓGICAS PARA OS 4º E 5º ANOS INICIAIS 

 

O trabalho pedagógico deve manter o foco nas expectativas de aprendizagens 

propostas para o 4º e 5º ano, tendo em vista possibilitar ao aluno maior autonomia para dar 

sequência aos estudos. É esperado que ao final do 5º ano, alcancem os seguintes objetivos 

propostos: 

I. Língua Portuguesa: 

 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com 

atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder 

perguntas, justificando suas respostas, explicar e compreender explicações, 

manifestar e acolher opiniões, argumentar e contra-argumentar; 

 Planejar e participar de situações de uso da linguagem oral, sabendo utilizar 

alguns procedimentos de escrita para organizar sua exposição ; 

 Apreciar textos literários ; 

 Selecionar os textos de acordo com os propósitos de sua leitura, sabendo 

antecipar a natureza de seu conteúdo e utilizando a modalidade de leitura 

mais adequada ; 

 Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão 

durante a leitura (pedir ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que 

provoca dificuldades, continuar a leitura com intenção de que o próprio texto 

permita resolver as dúvidas ou consultar outras fontes); 

 Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de 

escritor: planejar o que vai escrever considerando a intencionalidade, o 
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interlocutor, o portador e as características do gênero; fazer rascunhos; reler 

o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática quanto 

para melhorar outros aspectos – discursivos ou notacionais – do texto; 

 Revisar textos (próprios e de outros), em parceria com os colegas, assumindo 

o ponto de vista do leitor com intenção de evitar repetições desnecessárias 

(por meio de substituição ou uso de recursos da pontuação); evitar 

ambiguidades, articular partes do texto, garantir concordância verbal e 

nominal; 

 Revisar textos (próprios e de outros), do ponto de vista ortográfico.  

 

II. Matemática  

 Compreender que os conhecimentos matemáticos são meios para entender a 

realidade; 

 Utilizar os conhecimentos matemáticos para investigar e responder a 

questões elaboradas a partir de sua própria curiosidade; 

 Observar aspectos quantitativos e qualitativos presentes em diferentes 

situações e estabelecer relações entre eles, utilizando conhecimentos  

relacionados aos números, às operações, às medidas, ao espaço e às formas, 

ao tratamento das informações; 

 Resolver situações-problema a partir da interpretação de enunciados orais e 

escritos, desenvolvendo procedimentos para planejar, executar e checar 

soluções (formular hipóteses, fazer tentativas ou simulações), para comunicar 

resultados e compará-los com outros, validando ou não os procedimentos e 

as soluções encontradas; 
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 Comunicar-se matematicamente apresentando resultados precisos, 

argumentar sobre suas hipóteses, fazendo uso da linguagem oral e de 

representações matemáticas e estabelecendo relações entre elas ; 

 Sentir-se seguro para construir conhecimentos matemáticos, incentivando 

sempre os alunos na busca de soluções; 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa na busca de soluções para 

situações-problema, respeitando seus modos de pensar e aprendendo com 

eles. 

 

III. Ciências  

Para que os alunos atinjam as expectativas de aprendizagens propostas nas 

Orientações Curriculares, é preciso organizar o trabalho com foco nos seguintes eixos:  

 Energia;  

 Terra e Universo;  

 Ser Humano;  

 Saúde e Vida. 

O trabalho na disciplina de Ciências está pautado na investigação científica, uma vez 

que, o que se espera é a formação integral dos alunos, e que, os mesmos interajam com o 

mundo ao seu redor de forma crítica e consciente. 

A curiosidade é vista na disciplina como o diferencial no processo de ensino e de 

aprendizagem, pois a curiosidade ingênua da criança deve ser transformada em uma 

curiosidade de ordem epistemológica, por meio de situações de aprendizagem em que os 

alunos possam ser estimulados a resolverem situações problemas do próprio cotidiano, 

pesquisar sobre algum assunto que faz parte do seu universo, tentar responder algumas 

curiosidades / indagações que envolvem a vida cotidiana. 
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Vale destacar a importância – desde os primeiros anos da criança na escola – do 

trabalho com o conhecimento e reconhecimento do próprio corpo, bem como as questões 

envolvendo a sexualidade, tanto do ponto de vista biológico, quanto do cultural que envolve 

o tema e a discussão crítica relacionada às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Em Ciências, outro foco no trabalho é a articulação entre os conteúdos específicos da 

disciplina com as práticas sociais de uso da escrita e da leitura na disciplina, no trabalho com 

textos que circulam nessa esfera, como por exemplo: os artigos expositivos presentes em 

revistas de divulgação científica, textos do gênero você sabia, ficha técnica de um 

determinado animal, planta, entre outros. 

 

IV. Ciências Humanas: Geografia 

Para que os alunos atinjam as expectativas de aprendizagens propostas nas 

Orientações Curriculares, é preciso organizar o trabalho com foco nos seguintes eixos:   

 Lugares que ocupamos na Terra: a organização e a produção do território em 

diferentes escalas geográficas;  

 As paisagens das cidades e dos campos, a relação cidade e campo e o 

processo de urbanização em diferentes escalas geográficas ;  

 Como e onde vivemos na Terra. O uso dos recursos naturais e suas 

consequências;  

 A Produção e o consumo no Brasil e no mundo: da matéria-prima à 

industrialização até as inovações técnicas e tecnológicas . 

O trabalho versado na apropriação dos conceitos da Cartografia Crítica, visto que, 

desde muito pequenos os alunos tem contato com os mapas que circulam nas mais 

diferentes esferas, meios e veículos de comunicação, portadores e locais.  As crianças por 

fazerem parte deste muito multiletrado, trazem muitos conhecimentos já construídos 

quanto à interpretação de diferentes mapas temáticos. 
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Cabe à escola tomar como alvo de ensino, a elaboração e interpretação de mapas de 

diversos temas com a finalidade de aproximar os alunos da estrutura típica desses, haja vista 

que o mapa é composto por várias linguagens, entre elas a verbal (expressa pela língua 

materna), não verbal (expressa pelo uso de legendas, linhas, pontos etc.), elementos em 

linguagem semiótica (utilização das cores, diferentes traçados, tonalidades, esfericidades, 

etc.), bem como a linguagem matemática (utilização dos números naturais e racionais em 

diversas finalidades), diversas unidades de medidas, entre outras ações. No início, as 

crianças poderão refletir sobre os mapas que representem o seu entorno, tais como a o 

mapa da escola, trajeto entre a sua casa e a escola, representação do entorno da escola ou 

do bairro em que vive, para que, gradativamente, possam realizar outras representar e 

analisar outros espaços e os mais distintos lugares, em diversas escalas de análise (loca l, 

regional, nacional e global). 

O ensino da Geografia nos Anos Iniciais ainda é pautado na análise das diferentes 

paisagens, principalmente no que diz respeito na comparação das ações e modos de vida no 

campo e na cidade.  

 

V. História  

O trabalho pedagógico em História deve manter as indicações das Orientações 

Curriculares propostas para o 4º e 5º ano e, deve possibilitar a leitura histórica do cotidiano 

do aluno, mediante a utilização de categorias temporais (anterioridade e posterioridade, 

simultaneidade e contemporaneidade, passado, presente e futuro, permanência e mudança, 

semelhança e diferença), presentes nas narrativas orais e escritas trabalhadas por meio de 

fontes diversas (documentos históricos, manuais didáticos, etc.) e também das construídas 

na sala de aula. 

Os conceitos de História estão presentes nos mais diversos materiais de escrita e 

leitura, principalmente quando nos referimos aos materiais literários presentes nas mais 

diversas obras de autores consagrados, uma vez que, muitos textos literários traduzem uma 

época a partir da visão de mundo de determinado autor.  
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Como a História trabalha a partir das Narrativas Históricas e sua implicação na vida 

em sociedade, o que se espera é que os alunos dos Anos Iniciais se apropriem 

gradativamente dos procedimentos de historiador, como o levantamento de hipóteses, 

busca de fontes históricas para explicar fenômenos e fatos sociais, com a culminância na 

produção de textos orais, escritos ou em outras linguagens. 

  

VI. Arte 

A comunicação humana não se realiza somente por meio da linguagem verbal. Fazer, 

conhecer e apreciar arte em suas quatro linguagens também são formas de compreender o 

mundo e participar de práticas culturais. Artes Visuais, Dança, Música e Teatro constituem 

representações humanas que resultam em produções culturais que precisam fazer parte do  

cotidiano escolar. Desta forma, a escola estará próxima das práticas artísticas, das 

instituições culturais e das diversas formas da criatividade humana, para produzir, 

documentar, preservar, difundir e dar acesso às linguagens artísticas e aos bens históricos, 

culturais e sociais.  

Para os 4º e 5º anos, bem como para os demais, espera-se que os alunos aprendam 

simultaneamente sobre arte e sobre o sistema que a circunscreve em cada época e lugar, ou 

seja, conhecendo o que diz respeito ao objeto artístico da produção à fruição.  

O desenvolvimento desse trabalho com as linguagens da arte deve pautar-se nas 

indicações das “Orientações Curriculares e Didáticas de Arte – Ensino Fundamental - Anos 

Inicias”. O documento está disponível no site do Ler e Escrever  

 

VII. Educação Física  

Para que os alunos atinjam as expectativas de aprendizagens propostas para o 

trabalho com Educação Física, é preciso organizar o trabalho de acordo com as Orientações 

Curriculares. Para maiores detalhamentos das expectativas de aprendizagem propostas para 

o 4º e 5º anos, acesse: <http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx >. 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx
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2.2 – SUGESTÕES PEDAGÓGICAS PARA O 6º ANO 

 

Os professores atuantes neste ano devem utilizar a Avaliação de Aprendizagem em 

Processo para traçar estratégias e metas que garantam o aprendizado dos alunos; e, as 

equipes escolares devem garantir a apreensão das habilidades básicas2, previstas para o 6º 

ano: 

 

I. Língua Portuguesa  

A formação dos alunos na disciplina de Língua Portuguesa3 implica em superar uma 

atividade direcionada apenas para a informação, uma vez que há a necessidade de formá -los 

para o mundo do conhecimento por meio da linguagem. O ato de conhecer corresponde ao 

ato de compreender para transformar a si e ao mundo em que vivemos, construindo, assim, 

relações entre os diversos significados de uma mesma ideia ou fato.  

Entendendo que o conhecimento é composto por uma rede de significados, aquele 

que conhece algo ou alguém poderá participar do processo constante de transformar e 

atribuir significados e relações ao objeto do conhecimento, seja ele o verbo, o resumo ou, 

ainda, o texto literário.  

Faz-se necessário, para adentrar nesse universo do conhecimento linguístico, o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas às competências leitora e escritora, que 

encontram-se amplamente contempladas nas Situações de Aprendizagem dos Cadernos do 

Programa São Paulo Faz Escola – Língua Portuguesa: 

a) Procedimentos básicos de leitura: 

 Localizar informações explícitas em um texto; 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

                                                 
2
 Enfatiza-se a necessidade de aplicar, sempre que possível, atividades que vão al ém das habilidades básicas 

aqui listadas, articulando-as entre as disciplinas e/ou por áreas de conhecimento  
3
 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, São Paulo: SEE, 2010. p. 28 – 51. 
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 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto principal, 

entre outros) em um texto; 

 Identificar tema ou assunto principal de um texto; 

 Identificar a sequência lógica dos fatos de um texto; 

 

b) Implicações do suporte, do gênero, do enunciado e do receptor na compreensão 

textual: 

 Identificar o público-alvo de um texto; 

 Localizar os elementos constitutivos da organização de um gênero textual; 

 Interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-visuais; 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; 

 Identificar os elementos que constroem a narrativa (personagem, espaço, 

enredo, foco narrativo, tempo, discursos); 

 Reconhecer o conflito gerador do enredo.  

 

c) Relação entre textos do mesmo gênero ou de gêneros diferentes: 

 Estabelecer relações entre textos não verbais, ou entre textos verbais, ou 

entre textos verbais e não verbais; 

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, considerando as condições de produção e 

de recepção. 

 

d) Coesão e Coerência no processamento do texto: 
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 Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou elementos 

de um texto; 

 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de 

elementos de referenciação; 

 Diferenciar as ideias centrais e secundárias de um texto.  

 

e) Recursos expressivos e efeitos de sentido 

 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos de diferentes gêneros; 

 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos 

ortográficos e morfossintáticos; 

 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos 

gráficos (pontuação e outras notações); 

 Identificar vocábulos ou expressões que substituem, por sinonímia, outros 

vocábulos ou expressões presentes no texto. 

 

f) Variação Linguística:                          

 Identificar marcas de variação linguística em textos do ponto de vista do 

léxico, da morfologia ou da sintaxe; 

 Reconhecer os usos da norma padrão e de outras variações linguísticas em 

diferentes situações de uso social da língua. 

 

II.  Arte 

A comunicação humana não se realiza somente por meio da linguagem verbal. Fazer, 

conhecer e apreciar arte em suas quatro linguagens também são formas de compreender o 
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mundo e participar de práticas culturais. Artes Visuais, Dança, Música e Teatro constituem 

representações humanas que resultam em produções culturais que precisam fazer parte do 

cotidiano escolar. “Fazer arte é materializar sua experiência e percepção do mundo, 

transformando o fluxo de movimentos em algo visual, textual ou musical. A arte cria uma 

espécie de comentário”.4 

Metodologicamente, de acordo com os PCN de Arte, e o Currículo, o ensino de Arte, 

visto como área de conhecimento e linguagem, deverá se dar de forma a articular três  eixos 

metodológicos, a saber:  

 Criação/produção em Arte: o fazer artístico; 

 Fruição estética: apreciação significativa da Arte e do universo a ela 

relacionado, leitura, crítica;  

 Reflexão: a Arte como produto da história e da multiplicidade de culturas. 

Esses três eixos de abordagem metodológica, presentes na proposta triangular de 

Ana Mae Barbosa, articulam-se com a fundamentação filosófica da proposta com a 

concepção dos territórios de Arte e Cultura, que abrem possibilidades para o mergulho em 

conceitos, conteúdos e experiências estéticas nas linguagens da Arte, colocando-a como 

objeto de estudo5.  

 Espera-se que ao completar o 6º ano os alunos desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

 Reconhecer, interpretar e estabelecer diferenciações entre as linguagens 

artísticas tendo o espaço como foco.  

 Analisar a percepção visual, a sonora, a espacial e a cinestésica na leitura e na 

criação de ideias na linguagem da Arte. 

                                                 
4
 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, São Paulo: SEE, 2010. p. 145 – 153.  
5
 Idem. 
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 Operar o pensamento analítico na distinção dos modos de utilizar o espaço 

nas diferentes linguagens da Arte no decorrer do tempo. 

 Estabelecer diferenciações entre o espaço bi e o tridimensional.  

 Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas. 

 Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias na linguagem da Arte. 

 Operar a luz como elemento, ferramenta e matéria presente nas diferentes 

linguagens artísticas. 

 Identificar a dimensão simbólica da luz como geradora de sentido e de 

múltiplas significações na arte.  

 Reconhecer luz e sombra como qualidade estética e expressiva na obra de 

arte. 

 Distinguir a sonoridade provocada por fontes distintas. Manejar e utilizar 

suportes, ferramentas e materiais em processos de criação em arte. 

 Experimentar e reconhecer as potencialidades do corpo como suporte e 

matéria das artes cênicas 

 Experimentar e reconhecer as potencialidades da voz como suporte e matéria 

da música 

 Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte  

 

III. Educação Física 

a) Jogo e esporte:  relação entre jogo e esporte; 

 Identificar diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados 

socioculturais; 

 Identificar semelhanças e diferenças entre jogo e esporte; 
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 Identificar princípios de competição e de cooperação em diferentes tipos de 

jogos; 

 Identificar princípios comuns do esporte coletivo. 

 

b) Organismo humano, movimento e saúde; 

c) Capacidades físicas: noções gerais e Sistema locomotor: 

 Identificar as capacidades físicas presentes nas atividades do cotidiano e em 

algumas manifestações da cultura de movimento; 

 Reconhecer a importância e as características do aquecimento; 

 Relacionar as capacidades físicas com às práticas de aquecimento e 

alongamento; 

 Discriminar as diferentes formas de manifestação das capacidades físicas, 

bem como seus fatores determinantes; 

 Identificar as capacidades físicas acionada nas atividades do cotidiano e em 

algumas manifestações da cultura de movimento; 

 Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência 

(aeróbia e anaeróbia), com destaque para o futsal e o handebol; 

 Identificar as consequências para a saúde de hábitos posturais cotidianos 

inadequados; 

 Identificar as próprias estruturas corporais utilizadas na ginástica rítmica ; 

 Associar exercícios de flexibilidade  e  de força às articulações e aos músculos . 

d) Esporte: modalidade coletivo; 

 Identificar a origem da modalidade trabalhada e fases de seu processo de 

difusão pelo mundo; 
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 Identificar as principais regras da modalidade trabalhada, reconhecendo-as na 

dinâmica do jogo; 

 Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos da 

modalidade trabalhada; 

 Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos 

para a prática do esporte coletivo. 

 

e) Esporte: modalidade individual; 

 Identificar e relacionar diferentes movimentos do cotidiano com a ginástica 

artística e/ou rítmica; 

 Identificar e nomear os gestos e os movimentos da ginástica artística e/ou 

rítmica, associando-os aos exercícios e aparelhos obrigatórios; 

 Reconhecer a importância de condutas colaborativas na execução dos 

movimentos da ginástica artística e/ou rítmica  e recorrer a elas; 

 

f) Atividade rítmica: noções gerais sobre ritmo e jogos rítmicos ; 

 Identificar o ritmo dos movimentos baseados em compassos binário, ternário 

e quaternário 

 Relacionar os diferentes compassos ao ritmo de algumas músicas e danças 

 

IV. Língua Estrangeira Moderna  

O desenvolvimento das habilidades relacionadas com a competência leitora e 

escritora também são importantes no processo de ensino e aprendizagem das línguas 

estrangeiras. Por outro lado, habilidades desenvolvidas nas aulas de idiomas serão úteis  no 
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estudo de outras disciplinas, e conhecimentos trazidos através dos textos utilizados em aula 

ampliarão o repertório cultural dos alunos.  

A disciplina presente na matriz é o Inglês, e é preciso ter em mente que muitos  

alunos já foram expostos formalmente ao idioma nos Anos Iniciais. No entanto, para alguns, 

as aulas no 6º ano vão proporcionar o primeiro contato com essa língua na escola. Cabe aos 

docentes desconstruir mitos relativos ao idioma, principalmente a crença na dificuldade - e 

até na impossibilidade - de aprendê-lo na escola, nos cursos regulares. Isso pode ser feito, 

logo de início, mostrando o quanto já conhecem do inglês, graças à sua onipresença no 

cotidiano, mesmo fora dos grandes centros urbanos.  

Segue-se a lista de estratégias, competências e habilidades a serem desenvolvidas, 

que são devidamente contempladas nas Situações de Aprendizagem  dos Cadernos do 

Programa São Paulo Faz Escola. Enfatize-se que o desenvolvimento da competência 

escritora está fortemente ligado ao conhecimento da estrutura e da construção dos textos, 

conforme listagem baixo:  

a) Estratégias de interpretação e leitura: 

 Identificar tema ou assunto principal de um texto; 

 Localizar informações explícitas em um texto; 

 Inferir informações implícitas em um texto; 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

 Identificar a sequência lógica dos fatos de um texto.  

 

b) Implicações do suporte, do gênero, do enunciado e do receptor na compreensão 

textual: 

 Identificar o público-alvo de um texto; 

 Localizar os elementos constitutivos da organização de um gênero textual; 
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 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; 

 Interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-visuais; 

 Identificar os elementos que constroem a narrativa (personagem, espaço, 

foco narrativo). 

 

c) Relação entre textos do mesmo gênero ou de gêneros diferentes: 

 Estabelecer relações entre textos não verbais, ou entre textos verbais, ou 

entre textos verbais e não verbais; 

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, considerando as condições de produção e 

de recepção. 

 

d) Coesão e Coerência internas no texto: 

 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de 

elementos de referenciação; 

 Diferenciar as ideias centrais e secundárias de um texto.  

 

e) Recursos expressivos e efeitos de sentido: 

 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de elementos  

intratextuais - ortográficos,  morfossintáticos, de pontuação e outras notações  

-   e recursos paratextuais, como gráficos e  ilustrações. 
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f) Variação Linguística:                           

 Identificar marcas de variação linguística em textos do ponto de vista do 

léxico, da morfologia ou da sintaxe; 

 Reconhecer os usos da norma padrão e de outras variações linguísticas em 

diferentes situações de uso social da língua. 

 

V. História 

O Currículo de História do Estado de São Paulo dialoga com os Parâmetros  

Curriculares Nacionais (PCN) e tem como objetivo a apreensão da cidadania, como 

participação social e política, onde o sujeito histórico, a partir des sa compreensão, possa 

despertar a consciência em relação ao exercício dos direitos políticos, civis e sociais. Há 

também uma ênfase na questão da identidade que se relaciona ao universo mais amplo da 

nacionalidade apontando-se como básico o conhecimento das características fundamentais 

do Brasil: predicados sociais, culturais e materiais; e o reconhecimento e a valorização da 

pluralidade do país. 

Lembramos que o 6º ano merece uma atenção especial do professor, pois é uma 

nova etapa da vida escolar do aluno que dá início a um novo processo com os professores 

especialistas. Também devemos lembrar que uma boa parte do nosso público, deste 

respectivo ano provém de outra rede, em sua maioria, municipal. Desta forma, devemos 

resgatar, principalmente, nos primeiros dias de aula as Orientações Curriculares de 

Geografia e História dos 4º e 5º anos iniciais. O quadro abaixo destaca os conteúdos e 

habilidades do currículo de História para o 6º ano: 
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Habilidades Conteúdos 

 Reconhecer os acontecimentos históricos em 

sua temporalidade, estabelecendo relações de 

anterioridade e posterioridade.  

 Reconhecer as diferentes formas histórico-

sociais de marcação do tempo.  

 Identificar a existência das diferentes 

linguagens das fontes históricas. 

 Desenvolver o espírito investigativo e a 

autonomia ao buscar dados e informações. 

As linguagens das fontes históricas 

documentos escritos, mapas e 

imagens: 

 Sistemas sociais e culturais de 

notação de tempo ao longo da 

história. 

 As linguagens das fontes históricas. 

 Reconhecer a importância do trabalho 

humano, a partir de registros sobre as formas 

de sua organização em diferentes contextos 

histórico-sociais. 

 Estabelecer relações entre a ação humana e as 

transformações do espaço natural. 

 Identificar os principais traços da organização 

política da sociedade, reconhecendo o papel 

das leis em sua estruturação e organização. 

 Identificar nos códigos legais a presença e a 

preservação das desigualdades que 

caracterizam as sociedades ao longo da 

história. 

Heranças e trocas culturais em 

diferentes épocas: 

 Civilizações do Oriente Próximo. 

 África, o “berço da humanidade”. 

 Analisar textos históricos a partir das 

estratégias de estudo dirigidas à leitura.  

A vida na sociedade antiga: 

 Sociedade, vida cotidiana, mitos, 
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 Compreender a historicidade dos conceitos 

históricos a partir do estudo das sociedades 

antigas. 

 Compreender a importância da cidade para o 

estabelecimento e a organização das 

instituições sociais ao longo da história. 

 Reconhecer a importância da preservação da 

memória para o conhecimento da história da 

humanidade. 

religião, cidades-estados, polis, 

democracia e cidadania. 

 Vida urbana e sociedade, cotidiano, 

república, escravismo, militarismo 

e direito. 

 Identificar as principais causas e características 

dos movimentos de migração que 

caracterizaram o processo histórico de 

ocupação territorial. 

 Identificar e valorizar a diversidade do 

patrimônio cultural, reconhecendo suas 

manifestações e inter-relações em diferentes 

sociedades.  

 Reconhecer a importância do patrimônio 

étnico-cultural para a preservação da memória 

e da identidade dos variados grupos sociais.  

 Reconhecer os elementos socioculturais que 

constituem as identidades, a partir do estudo 

das questões de alteridade. 

 Reconhecer as formas históricas das 

sociedades como resultado das relações de 

poder entre as nações. 

As migrações bárbaras e o cristianismo 

/ Oriente no imaginário medieval: 

 Fim do Império Romano. 

 A expansão islâmica e sua presença 

na Península Ibérica. 

 Império Bizantino e o Oriente no 

imaginário medieval. 
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Destacamos para finalizar, que o Currículo de História do Estado de São Paulo optou 

por estabelecer recortes temático-conceituais que abrangeram questões consideradas 

essenciais da disciplina, opção esta que não promoveu alterações substanciais de conteúdos, 

mas sim, as formas de abordagens e didáticas em sala de aula. 

 

a) Consulta de Material: 

 Portal da Secretaria Da Educação: 

<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf>.  

 Portal do Ler e Escrever: 

<http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaMaterial.aspx?alkfjlklkjasl

kA=302&manudjsns=0&tpMat=1&FiltroDeNoticias=3>. 

 

VI. Geografia 

O ensino de Geografia trabalha com a perspectiva de desenvolver habilidades e 

competências, que permitam ao educando a leitura e compreensão do espaço geográfico 

considerando as relações entre a sociedade e a natureza. 

O quadro apresentado a seguir compreende os eixos temáticos propostos para o  6º 

ano do Ensino Fundamental, o desenvolvimento dessas habilidades e competências, alem 

das que forma trabalhadas nos 4º e 5º anos, serão fundamentais para a continuidade d os 

estudos nas próximas etapas da educação básica. 

a) Leitura da paisagem: 

Habilidades Conteúdos 

 Descrever elementos constitutivos de 

uma paisagem. 

 Descrever elementos constitutivos de 

mudanças e permanências em uma dada 

 Paisagem; 

 tempo da natureza; 

 Os objetos naturais; 

 tempo histórico; 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf
http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaMaterial.aspx?alkfjlklkjaslkA=302&manudjsns=0&tpMat=1&FiltroDeNoticias=3
http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaMaterial.aspx?alkfjlklkjaslkA=302&manudjsns=0&tpMat=1&FiltroDeNoticias=3
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paisagem 

 Identificar, a partir de iconografias, 

diferentes formas de desigualdade social 

impressas na paisagem. 

 Relacionar informações que permitam 

identificar os diferentes elementos 

constitutivos da paisagem. 

 Elaborar hipóteses para explicar as 

mudanças ocorridas na paisagem com 

base na observação de imagens. 

 Interpretar e produzir textos simples 

acerca das transformações observáveis 

no tempo e no espaço. 

 

 Os objetos sociais; 

 A leitura de paisagens; 

 Escalas da Geografia; 

 As paisagens captadas pelos satélites; 

 Extensão e desigualdades; 

 Memória e paisagens; 

 As paisagens da Terra. 

 

b) Alfabetização Cartográfica 

Habilidades Conteúdos 

 Reconhecer o significado da seletividade 

na representação cartográfica e a 

distinção entre mapas e imagens de 

satélites. 

 Identificar os pontos cardeais e 

colaterais e aplicar técnicas de 

orientação relativa. 

 Aplicar o sistema de coordenadas 

geográficas para determinar a posição 

absoluta dos Lugares. 

 Reconhecer a diferença entre a escala 

gráfica e a escala numérica. 

 Reconhecer o significado da legenda 

 mundo e suas representações 

 Exemplos de representações  

 Arte e fotografia 

 Introdução à história da cartografia 

 A linguagem dos mapas 

 Orientação relativa 

 A rosa dos ventos 

 Coordenadas geográficas 

 Os atributos dos mapas 

 Mapas de base e mapas temáticos 

 Representação cartográfica 

 Qualitativa e quantitativa 
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para a representação dos fenômenos 

geográficos. 

 Reconhecer técnicas de representação 

utilizadas na cartografia temática. 

 Reconhecer a diferença entre mapas de 

base e mapas temáticos. 

 

c) Os ciclos da natureza e a sociedade 

Habilidades Conteúdos 

 Identificar e descrever os diferentes 

usos dos recursos naturais realizados 

pela sociedade; 

 Identificar e caracterizar diferentes 

formas de relevo terrestre; 

 Identificar e caracterizar as distintas 

esferas da Terra (litosfera, atmosfera, 

hidrosfera, biosfera); 

 Analisar os impactos produzidos pela 

ação humana no modelado do relevo; 

 Identificar nas diversas manifestações 

das estações do ano suas consequências 

no clima que se manifesta na escala do 

lugar; 

 Identificar os elementos formadores do 

clima e os fatores que nele interferem; 

 Identificar e descrever a dinâmica 

climática e seus ritmos, segundo os 

tempos da natureza e a temporalidade 

social. 

 A história da Terra e os recursos 

minerais; 

 A água e os assentamentos humanos; 

 Natureza e sociedade na modelagem do  

Relevo; 

 O clima, o tempo e a vida humana. 
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d) As atividades econômicas e o espaço geográfico: 

Habilidades Conteúdos 

 Reconhecer e aplicar o conceito de 

cadeia produtiva; 

 Caracterizar formas espaciais criadas 

pelas sociedades, no processo de 

formação e organização do espaço 

geográfico, que contemplem a dinâmica 

entre a cidade e o campo; 

 Identificar, por meio de textos ou 

imagens, elementos constituintes e 

representativos da paisagem rural e 

urbana; 

 Identificar alterações provocadas no 

mundo do trabalho, a partir do advento 

de novas Tecnologias; 

 Identificar características e dinâmicas 

dos fluxos de produção industrial e 

agropecuária, relacionando-os com a 

constituição do espaço geográfico 

contemporâneo; 

 Descrever e identificar características 

específicas do setor de serviços e sua 

influência no mundo contemporâneo; 

 Avaliar, por meio de diferentes imagens 

ou textos jornalísticos, formas de 

propagação de hábitos de consumo que 

induzam a sistemas produtivos 

predatórios. 

 Os setores da economia e as cadeias 

produtivas; 

 A agropecuária e os circuitos do 

agronegócio; 

 A sociedade de consumo. 
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VII. Ciências 

Os  tópicos apresentados em eixos temáticos, para o 6º ano do ensino fundamental, 

articulam habilidades específicas e conteúdos, que decorrem das habilidades gerais abaixo 

destacadas: 

 Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema; 

 Relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente; 

interpretar tabela; identificar um fenômeno e formular hipótese; 

 Executar procedimentos seguindo orientação.  

 

a) Vida e Ambiente: 

 Construir e aplicar o conceito de que os seres vivos estão relacionados aos 

ambientes em que são encontrados; 

 Identificar, em ambientes (ou em textos descritivos), elementos essenciais à 

manutenção da vida dos organismos que neles se desenvolvem;  

 Reconhecer, em textos ou figuras, os seres vivos e os fatores não vivos de um 

determinado ambiente; 

 Descrever, com base na observação de figuras e ilustrações, animais e 

vegetais típicos dos principais ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica , 

Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos; 

 Associar, figuras ou ilustrações de animais e vegetais representativos da 

biodiversidade brasileira aos seus respectivos ecossistemas; 
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 Reconhecer a presença,  em cadeias e teias alimentares, de produtores, 

consumidores e decompositores; 

 Reconhecer e descrever variações na população de determinadas espécies de 

um ambiente, sob o impacto da extinção de determinadas  populações e/ou 

introdução de novas espécies; 

 Reconhecer causas e consequências de desequilíbrios em cadeias e teias 

alimentares, com base em situações descritas em textos ou ilustrações; 

 Construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico, de maneira a interpretar os 

diversos caminhos da água no ambiente; 

 Reconhecer e valorizar ações  que promovam o uso racional da água. 

 

b) Ciência e tecnologia:  

 Identificar características dos materiais, utilizando-as para classificá-los de 

acordo com suas propriedades específicas; 

 Reconhecer usos de diferentes materiais no cotidiano e no sistema produtivo, 

com base em textos e ilustrações; 

 Identificar e caracterizar os múltiplos usos da água, reconhecendo as 

propriedades que permitam que ela seja usada dessa ou daquela maneira; 

 Reconhecer aspectos relevantes no uso e na preservação da água, como a 

manutenção da vida e a produção de alimentos; 

 Identificar e caracterizar os métodos de obtenção para os materiais mais 

comumente utilizados em nosso cotidiano (metais, plásticos e outros); 

 Identificar e caracterizar as modificações sofridas pelos materiais mais 

comumente utilizados em nosso cotidiano, como metais, plásticos e outros, 

para constituírem produtos diversos (parafusos, máquinas, lâminas etc.) ; 
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 Distinguir recursos renováveis de não renováveis; 

 Reconhecer medidas que concorram para o uso racional de recursos 

materiais; 

 Identificar as principais substâncias envolvidas na fotossíntese, reconhecendo 

o papel desse processo na sobrevivência dos vegetais e dos animais; 

 Identificar e caracterizar as principais consequências ambientais do 

desmatamento; 

 Propor estratégias para resolver o problema do desmatamento associado à 

produção de papel com emprego de madeira;  

 Identificar e caracterizar processo de separação de corantes e óleos a partir 

de substâncias produzidas por vegetais; 

 Identificar e caracterizar o uso da madeira como matéria-prima para a 

obtenção de papel, de carvão vegetal e para a indústria de móveis;  

 Identificar e caracterizar as consequências do uso indiscriminado da madeira; 

 Elaborar argumentos consistentes para debater e enfrentar situações -

problema relativas ao uso do álcool como combustível;  

 Identificar vantagens e desvantagens do processo de produção em escala do 

álcool combustível; 

 

c) Ser humano e Saúde:  

 Ler e interpretar textos científicos ou notícias sobre poluição do ar ou do solo; 

 Reconhecer e/ou representar, por meio de diferentes linguagens, 

características de locais ou de ambientes poluídos;   
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 Identificar e caracterizar os principais poluentes químicos do ar, das águas e 

do solo, destacando seus efeitos sobre a saúde individual e coletiva; 

 Identificar características da agricultura convencional e da orgânica, 

ressaltando as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades 

em relação à preservação ambiental, à saúde humana e ao atendimento à 

demanda por alimentos; 

 Indicar e caracterizar  medidas  que reduzem a poluição ambiental do ar, das 

águas e do solo;  

 Indicar as  doenças humanas transmitidas pó água contaminada e as formas 

de preveni-las; 

 Reconhecer a importância do saneamento público (tratamento de água e 

esgoto) e sua relação com a prevenção e promoção da saúde;  

 Identificar e caracterizar as principais fases no tratamento da água , com base 

em textos, esquemas ou situações experimentais;   

 Reconhecer  medidas que possam reduzir o consumo individual e coletivo de 

água; 

 Identificar e caracterizar os principais métodos de coleta e de destinação do 

lixo; 

 Identificar e argumentar sobre as vantagens e desvantagens dos principais 

métodos de coleta e de destinação de lixo, tendo como parâmetro a 

preservação ambiental e a saúde coletiva;  

 Identificar condições que facilitam (ou dificultam-) o processo da reciclagem 

do lixo, bem como as vantagens ambientais do reaproveitamento dos  

materiais nele presentes; 
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d) Terra e Universo: 

 Ler e interpretar imagens e modelos representativos do planeta Terra, 

fazendo estimativas de suas dimensões; 

 Reconhecer a diversidade histórico-cultural das representações da Terra 

elaboradas  em diferentes épocas e por diferentes culturas ; 

 Pesquisar e comparar representações da Terra em fotos, planisférios e 

imagens televisivas; 

 Reconhecer e identificar as principais características físicas, a composição e a 

estrutura interna da Terra;  

 Representar em escala, por meio de desenhos e esquemas, as diferentes 

camadas da Terra;   

 Reconhecer em textos ou ilustrações, os modelos científicos que explicam a 

ocorrência de fenômenos naturais, como terremotos, vulcões e tsunamis;   

 Observar  sombras de objetos variados, como edifícios, árvores, postes e 

pessoas, e associar suas formas e seus tamanhos  posições do Sol ao longo do 

dia;   

 Relacionar o ciclo dia/noite e posições observadas do Sol com o movimento 

de rotação da Terra;  

 Calcular  e realizar medidas de tempo do cotidiano e de pequenos e grandes 

intervalos de tempo; 

 Localizar historicamente e comparar diferentes medidores de tempo, como 

relógios de sol, de água, de areia, mecânicos e elétricos;   

 Organizar e registrar  informações sobre a duração do dia em diferentes 

épocas do ano e sobre os horários de nascimento e  ocaso do Sol;  
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 Realizar observações  e formular hipóteses sobre o movimento aparente do 

Sol para explicar o ciclo dia/noite, registrando-as por meio de desenhos, 

esquemas ou textos; 

 Compreender e explicar por que os polos terrestres são mais frios do que as 

regiões equatoriais, com base em ilustrações e modelos explicativos do 

movimento aparente do Sol; 

 Identificar, em um mapa-múndi, horários em localidades que ficam em 

diferentes fusos, reconhecendo o impacto desse sistema sobre a vida 

humana. 

 

VIII. Matemática 

O Currículo de Matemática, vislumbra um elenco de competências a serem 

desenvolvidas ao longo da escola básica, incluindo três pares complementares de 

competências, que constituem três eixos norteadores da ação educacional, destacadas  e 

caracterizadas em aspectos gerais a seguir: 

 Eixo expressão/compreensão: a capacidade de expressão do eu, por meio das 

diversas linguagens; 

 Eixo argumentação/decisão: a capacidade de argumentação, de análise e de 

articulação das informações e relações disponíveis; 

 Eixo contextualização/abstração: a capacidade de contextualização dos 

conteúdos estudados, e principalmente potencializar a capacidade de 

significação, dos diversos conteúdos que são auferidos na apreensão dos 

conhecimentos matemáticos. 
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Neste sentido, os objetos matemáticos, números, formas, relações, constituem 

instrumentos básicos, para compreensão da realidade, desde a leitura de um texto ou a 

interpretação de um gráfico até a apreensão quantitativa das grandezas e relações. 

No que se refere à temática em questão, ou seja, a 5ª Série/6º Ano, tomamos como 

fator norteador de que nos Anos Iniciais da Educação Fundamental, os educandos já tiveram 

um primeiro contato com os números naturais e a apreensão dos conceitos relativos às 

estruturas aditivas e multiplicativas. Neste sentido, a retomada deste assunto na 5ª série/6º 

ano deve proporcionar ao educando uma ampliação do seu conhecimento referente a estas 

estruturas, e prosseguir na evolução do conhecimento matemático, através da inserção de 

outras habilidades e conteúdos, que serão destacados a seguir: 

 

Habilidades Blocos Temáticos /Conteúdos 

 Compreender as principais características 

do sistema decimal: significado da base e 

do valor posicional; 

 Conhecer as características e 

propriedades dos números naturais; 

significado dos números primos, de 

múltiplos e divisores; 

 Saber realizar operações com números 

naturais de modo significativo (adição, 

subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação); 

 Compreender o significado das frações 

na representação de medidas não 

inteiras das equivalência de frações; 

 Saber realizar as operações de adição e 

subtração de frações de modo 

significativo. 

 Números; 

 Números Naturais; 

 Múltiplos e divisores; 

 Números primos; 

 Operações básicas; 

 Introdução às potências; 

 Frações; 

 Representação; 

 Comparação e ordenação; 

 Operações. 

 

Os conteúdos destacados no eixo temático 

em questão são contextualizados nas   

Situações de Aprendizagens: 1, 2, 3 e 4, 

Volume 1, Edição 2014-2017, 5ª Série/6º 

Ano,  do Material de Apoio ao Currículo.    
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 Compreender o uso da notação decimal 

para representar quantidades não 

inteiras, bem como a ideia de valor 

posicional; 

 Saber realizar e compreender o 

significado das operações de adição e 

subtração de números decimais; 

 Saber transformar frações em números 

decimais e vice-versa; 

 Saber realizar medidas usando padrões e 

unidades não convencionais; conhecer 

diversos sistemas de medidas; 

 Conhecer as principais características do 

sistema métrico decimal; unidades de 

medida (comprimento, massa, 

capacidade) e transformações de 

unidades. 

 Números/Relações; 

 Número decimais; 

 Representação; 

 Transformação em fração decimal; 

 Operações; 

 Sistemas de Medida; 

 Medidas de comprimento, massa e 

capacidade; 

 Sistema métrico decimal: múltiplos e 

submúltiplos da unidade. 

 

Os conteúdos destacados no eixo temático 

em questão são contextualizados nas   

Situações de Aprendizagens: 5, 6, 7 e 8 do 

Volume 1, Edição 2014-2017, 5ª Série/6º Ano 

do Material de Apoio ao Currículo.    

   

 Saber identificar e classificar formas 

planas e espaciais em contextos 

concretos e por meio de suas 

representações em desenhos e malhas 

 Saber planificar figuras espaciais e 

identificar figuras espaciais a partir de 

suas planificações 

 Compreender a noção de área e 

perímetro de uma figura, sabendo 

calculá-los por meio de recursos de 

contagem e de decomposição de figuras 

 Compreender a ideia de simetria, 

sabendo reconhecê-la em construções 

 Geometria/Relações; 

 Formas geométricas; 

 Formas planas; 

 Formas espaciais; 

 Perímetro e área; 

 Unidades de medida; 

 Perímetro de uma figura plana; 

 Cálculo de área por composição e 

decomposição; 

 Problemas envolvendo área e perímetro 

de figuras planas. 

 

Os conteúdos destacados no eixo temático 
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geométricas e artísticas, bem como 

utilizá-la em construções geométricas 

elementares. 

em questão são contextualizados nas   

Situações de Aprendizagens: 1, 2, 3 e 4 do 

Volume 2, Edição 2014-2017, 5ª Série/6º Ano 

do Material de Apoio ao Currículo.    

 

 Compreender informações transmitidas 

em tabelas e gráficos 

 Saber construir gráficos elementares 

(barras, linhas, pontos) utilizando escala 

adequada 

 Saber calcular, interpretar e utilizar 

informações relacionadas às medidas de 

tendência central (média, mediana, 

moda) 

 Saber utilizar diagramas de árvore para 

resolver problemas simples de contagem 

 Compreender a ideia do princípio 

multiplicativo de contagem 

 Números/Relações; 

 Estatística; 

 Leitura e construção de gráficos e 

tabelas; 

 Média aritmética; 

 Problemas de contagem. 

 

Os conteúdos destacados no eixo temático 

em questão são contextualizados nas     

Situações de Aprendizagens: 5, 6, 7 e 8 do 

Volume 2, Edição 2014-2017, 5ª Série/6º Ano 

do Material de Apoio ao Currículo.    

 

 

Finalizando, é importante lembrar que não basta apenas desenvolver os conteúdos e 

eixos temáticos anteriormente descritos, se não for implementada uma ação que faça a 

interligação das Teorias Hipotéticas de Aprendizagem (T.H.A) desenvolvidas no material 

referente à Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI), propondo um possível estudo de 

transição das expectativas de aprendizagem da 4ª Série/5º Ano para as habilidades descritas 

no currículo referente à 5ª Série/6ºAno.  

A Secretaria da Educação reitera que são apenas sugestões, uma vez que a escola, ao 

entender educação como um processo que inclui a busca da mudança de comportamentos, 

hábitos, atitudes e o alcance de patamares cognitivos mais altos, decidirá quais estratégi as e 

decisões serão mais adequadas para atender a sua comunidade, que merece a melhor 

educação que se pode ofertar, como um direito incontestável.  
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