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EXPEDIENTE 
O Diário Oficial do Município de Itaoca, veiculado exclusivamente na 
forma eletrônica com versão impressa para fins de arquivamento, é 
uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta 
deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis 
pelo conteúdo aqui publicado. 
 

ACERVO 
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaoca poderão ser 
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço 
eletrônico: www.itaoca.sp.gov.br. 
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de 
qualquer cadastro. 
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CNPJ 67.360.362.0001-64 
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP - Brasil, em 
conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 O Município de Itaoca garante a 
autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 
www.itaoca.sp.gov.br 
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LEIS 

 

 

 

DECRETOS 
 

DECRETO MUNICIPAL N.º 1327, DE 09 DE NOVEMBRO DE 
2022 

“DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE CARGOS 
QUE ESPECIFICA RELATIVAS AO CONCURSO PÚBLICO 

N.º 001/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

ATONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de 
Itaoca/SP, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública na 
contratação de profissionais para o exercício da função de 
ESCRITURÁRIO, MOTORISTA, PSICOLOGO, SERVENTE e 
TECNICO DE ENFERMAGEM relacionada a área da 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS e ADMINISTRAÇÃO; 

CONSIDERANDO a insuficiência nos quadros de funcionários 
da Prefeitura Municipal de Itaoca/SP de mencionados 
profissionais, associado ao fato da existência de vagas a serem 
preenchidas bem como a classificação de candidatos em 
Concurso Público n.º 001/2022; 

  DECRETA 

ARTIGO 1º - Fica ampliado a quantidade de vagas a serem 
preenchidas por candidatos classificados no Concurso Público 
n.º 001/2022 para a função de ESCRITURÁRIO, MOTORISTA, 
PSICOLOGO, SERVENTE e TECNICO DE ENFERMAGEM 
relacionada a área da EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS e 
ADMINISTRAÇÃO na seguinte conformidade:- 

ESCRITURÁRIO   03 (TRÊS) VAGAS 
MOTORISTA     05 (CINCO) VAGAS 
PSICOLOGO     02 (DUAS) VAGAS 
SERVENTE     02 (DUAS) VAGAS 
TECNICO DE ENFERMAGEM  02 (DUAS) VAGAS 
 
ARTIGO 2º - O Poder Executivo Municipal, observado os 
critérios de oportunidade e conveniência associado a 
ampliação das vagas dos cargos mencionados no artigo 
anterior, poderá proceder na convocação e contratação dos 
candidatos classificados no respectivo certame descrito 
aplicando os princípios norteadores da Administração Pública. 

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Itaoca/SP, 09 de Novembro de 2022. 

 
ANTONIO CARLOS TRANNIN 

Prefeito do Município de Itaoca/SP 
 
 

PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 136, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
ESTATUTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

GRATIFICADA PREVISTO NO ESTATÚTO DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS” 

 
ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de Itaoca, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei: 

R E S O L V E: 

ARTIGO 1º- Fica designado o servidor público LEANDRO 
DUARTE DE LIMA, brasileiro, divorciado, portador da cédula de 
identidade nº 32.728.179-0/SSP-SP, ocupante do emprego 
MOTORISTA - para exercer a função gratificada de 
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, percebendo pela 
função de confiança o acréscimo da gratificação correspondente 
50% do salário base, conforme Art. 2º da Lei Municipal 581/2017, e 
Lei Complementar 007/2019.   

ARTIGO 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 135, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022 

“CESSA A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO QUE 
ESPECIFICA” 

 
ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito Município de Itaoca,  
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 
 

R E S O L V E: 

ARTIGO 1º- Fica cessado os efeitos da designação do Sr. 
RONALDO DOS SANTOS, ocupante da Função Gratifica de 
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, retornando ao 
cargo de origem.  

ARTIGO 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em 
especial a Portaria de nº. 062/2022. 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
 

PORTARIA Nº 134, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022 
 
"CONCEDE PROMOÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL" 
ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de 
Itaoca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais,  

CONSIDERANDO os incisos I e IX Art. 8º Lei 
Complementar (Federal), nº 173/20. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 194 e 195, da Lei 
Complementar nº 007, de 17 de Dezembro de 2019 que 
dispõe sobre a promoção vertical do empregado público de 
PROF. PRE PRIMARIO “E”,                                     

R E S O L V E: 

ARTIGO 1º- Fica promovida a Servidora Pública 
CLAUDIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, portadora da 
CTPS nº 3582300175SSP/SP, para o emprego Público de 
PROF. PRE PRIMARIO “F”, a título de promoção vertical, 
em consonância com a ordem de classificação realizada em 
observância aos critérios estabelecidos nos termos Art. 194 
e 195, da Lei Complementar nº 007 de 17 de Dezembro de 
2019. 

ARTIGO 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 
04/11/2022, revogando-se as disposições em contrário. 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
                      Prefeito do Município de Itaoca 
 
 

PORTARIA MUNICIPAL Nº 133, DE 07 DE NOVEMBRO 
DE 2.022 

 
“CONCEDE PONTO FACULTATIVO” 

 

ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de Itaoca, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o “FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA 
REPUBLICA”, que será dia 15 de Novembro de 2.022; (Terça-
Feira). 

R E S O L V E: 

ARTIGO 1º- Fica declarado PONTO FACULTATIVO nas 
repartições públicas municipais no seguinte dia: 

14/11/2022 – Segunda-feira - Período Integral 

ARTIGO 2º- Somente funcionarão os serviços de atividades 
essenciais como: limpeza pública, transporte de pacientes 
(ambulância) (SAMU), transporte de alunos, cemitério, balsa e 
outras determinadas pela Administração Municipal. 

ARTIGO 3º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 132, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.022 

“DESIGNAÇÃO DE GESTOR E RESPONSÁVEL 
TÉCNICO QUE ESPECIFICA” 

ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito interino do 
Município de Itaoca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e;                                            

R E S O L V E: 

      ARTIGO 1º-  Designa o Sr. RAFAEL 
DIAS SOUTO, Engenheiro Civil CREA SP 
507.081.400-6, para exercer a função de FISCAL, 
pelo Município de Itaoca do Convênio a ser 
firmado com a Secretaria de Logística e 
Transportes/Departamento de Estradas e 
Rodagem.   

ARTIGO 2º- A presente designação não gerará 
qualquer ônus adicional a esta municipalidade.   

     ARTIGO 3º- Esta PORTARIA entrará em vigor na    
data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
 

 

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
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PORTARIA Nº 131, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2.022 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO 
DE CONFIANÇA PREVISTO NO ESTATÚTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS.” 
 
ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de Itaoca,  
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 
 

R E S O L V E: 

       ARTIGO 1º-Fica nomeada a Sra. SUSANA MARTINS DA 
SILVA, brasileira, Solteira, portadora da Cédula de 
Identidade nº 42.189.840-9/SSP-SP, CPF nº 
306.633.798-73, PIS/PASEP nº 129.046.112-33, 
e-mail susimartins1984@hotmail.com - para 
exercer o cargo público de provimento em 
comissão de “DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA” -  instituído 
no quadro de pessoal do Município,  nos termos 
do Anexo I da LEI COMPLEMENTAR Nº 
007/2019, sob o regime jurídico estatutário.  

                    ARTIGO 2º -  Esta PORTARIA entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.  

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
PORTARIA Nº 130, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022 

“EXONERA SERVIDOR PÚBLICO QUE ESPECIFICA” 
 

ANTONIO CARLOS TRANNIN, Prefeito do Município de 
Itaoca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e, 

 
R E S O L V E: 

ARTIGO 1º- Fica Exonerado o Sr. SABINO RODRIGUES 
FORTES FILHO, ocupante do cargo público de provimento em 
comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

ARTIGO 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em 
especial a Portaria de nº. 120/2020. 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 
Prefeito do Município de Itaoca 

 
 

RESOLUÇÕES 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 
 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 002/2022 

De 01 de novembro de 2022. 

 

Dispõe sobre o Processo de cadastramento funcional para fins 
de Atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2023. 

A Secretária Municipal da Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 

53 e 54 da Lei Municipal nº 570, de 03 de abril de 2017, e, 

tendo em vista o que dispoe as respectivas alterações, 

resolve: TORNAR PÚBLICO o presente edital que estabelece 

normas e procedimentos para o Processo de Cadastramento 

para fins de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo 

de 2023 aos professores do quadro efetivo da Prefeitura 

Municipal de Itaoca. 

Artigo 1º - Das inscrições dos professores interessados em 

ministrar docencia em classes e ou aulas no ano letivo de 

2023: 

I- Deverão realizar as inscriçoes, 

exclusivamente, no proprio estabelecimento 

de ensino onde estiverem exercendo as 
atribuições do seu cargo efetivo, atualmente.  

II- As inscrições deverão ser realizadas através 

do preenchimento da ficha de inscrição 

padrão estabelecida pela SME, conforme 

modelo disposto no Anexo I do presente 

edital. 

III- Antes de efetuar a inscrição no processo de 

cadastramento funcional para fins de 

atribuição de aulas no ano letivo de 2023, o 

servido deverá certificar-se dos termos deste 
edital e de que preenche todos os requisitos 

exigidos 

IV- O ato de inscrição implica na concordancia 

tácita do candidato com os criterios 

estabelecidos no presente edital, dos quais o 

servidor não poderá alegar desconhecimento. 

Artigo 2º - caberá ao diretor do estabelecimento de ensino: 

I- A recepção de todas as fichas de inscrição 

dos professores efetivos da Unidade Escolar 

interessados em ministrar classes e ou aulas 

no ano letivo de 2023, bem como, a 

conferencia do preenchimento de todos os 

campos e assinaturas obrigatórios no referido 

anexo I. 

II- Após a entrega, organizar em envelopes 
devidamente nomeados, todos os 

documentos que compoem a comprovação da 

inscrição e as cópias validadas dos 

certificados conforme previsto no anexo I. 

III- Finalizado o periodo das inscrições, o diretor 

da Unidade Escolar deverá protocolar ofício 

na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, com a relação nominal de todos os 

professores que formalizaram a inscrição 

através do anexo I e fixará a classificação. 

 

Artigo 3º - DO Cronograma para o Processo de 

Cadastramento Funcional para fins de atribuição de classes e 

ou aulas, disciplinado através do presente edital, seguirá o 

seguinte cronograma: 

I- Período das inscrições no estabelecimento 

de ensino: de 07/11/2022 a 11/11/2022 das 

8h as 11h30 e das 13h as 17h. 
II- Período do Protocolo a ser formalizado pelo 

diretor da Unidade Escolar na Sede da 

Secretaria Municipal de Educação: 

14/11/2022 a 18/11/2022 das 8h as 11h e 

das 13h as 17h. 
 

Artigo 4º - Da Convocação e Classificação do Processo de 

Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2023: 

I – As classes e ou aulas serão atribuidas por área de atuação 

e mediante convocação formalizada por edital público 

especifico, de acordo com a necessidade e obedecendo a 

ordem de classificação resultante do presente processo. 

II – O professor convocado que não comparecer no horário e 
local especificado no edital de convocação ou, não tiver 

interesse no ato de escolha, por nenhuma das vagas 

ofertadas passará a constar automaticamente no final da lista 

de classificação. 

III – O professor deverá observar no ato da escolha, a 

compatibilidade de turno das aulas extraordinarias ofertadas 

com o(s) turno(s) exercido(s) na(s) carga(s) horária(s) do seu 

contrato com  Prefeitura. 

IV – O professor que  não apresentar habilitação condizente 

com a vaga da area de atuação escolhida perderá o direito da 

escolha naquela classificação especifica. 

Parágrafo Único – a classificação do processo disciplinado 

no presente edital será formalizada por àrea de atuação: 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º anos; Educação 

Infantil – Multisseriada rurais, Maternal I, maternal II, Pré I e 
Pré II. 

 

Artigo 5º - Dos Recursos o Servidor poderá interpor recurso 

único dentro do prazo e forma estabelecidos no presente 

edital, por linha funcional inscrita no processo, devidamente 

fundamentado, exclusivamente, na sede da Secretaria 

Municipal de Educação, através do requerimento próprio 

disponivel no anexo II.  

I - Para analise dos recursos, não serão considerados 
procedentes eventuais erros de preenchimento do formulário 

de inscrição pelo candidato, sendo , sendo estes de sua 

inteira responsabilidade. 

II – Não será admitida nenhuma outra forma de recurso alem 

do estabelecido no presente edital, bem como não caberá 

recurso aos professores não inscritos no processo. 

 Artigo 6º - Das disposições finais do Processo de 

Cadastramento Funcional    para fins de Atribuição de 

Classes e ou Aulas para o ano letivo de 2023 e a sua 

respectiva classificação gerada terão efeitos funcionais e 

financeiros para o ano letivo de 2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 003/2022 

De 01 de novembro de 2022. 

 

Dispõe sobre o Processo de cadastramento funcional para fins 
de Atribuição de aulas como Carga Suplementar para o ano 
letivo de 2023. 

A Secretária Municipal da Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 

39 da Lei Municipal nº 570, de 03 de abril de 2017, e, tendo 

em vista o que dispoe as respectivas alterações, resolve: 

TORNAR PÚBLICO o presente edital que estabelece normas 
e procedimentos para o Processo de Cadastramento para fins 

de Atribuição de  Aulas como carga Suplementar para o ano 

letivo de 2023 aos professores do quadro efetivo da Prefeitura 

Municipal de Itaoca. 

Artigo 1º - Das inscrições dos professores interessados em 

ministrar aulas como Carga Suplementar no ano letivo de 

2023: 

I- Deverão realizar as inscriçoes, 

exclusivamente, no proprio estabelecimento 

de ensino onde estiverem exercendo as 

atribuições do seu cargo efetivo, atualmente.  

II- As inscrições deverão ser realizadas através 

do preenchimento da ficha de inscrição 

padrão estabelecida pela SME, conforme 

modelo disposto no Anexo I do presente 
edital. 

III- Antes de efetuar a inscrição no processo de 

cadastramento funcional para fins de 

atribuição de aulas no ano letivo de 2023, o 

servido deverá certificar-se dos termos deste 

edital e de que preenche todos os requisitos 

exigidos 

IV- O ato de inscrição implica na concordancia 

tácita do candidato com os criterios 

estabelecidos no presente edital, dos quais o 

servidor não poderá alegar desconhecimento. 

Artigo 2º - caberá ao diretor do estabelecimento de ensino: 

I- A recepção de todas as fichas de inscrição 

dos professores efetivos da Unidade Escolar 

interessados em ministrar classes e ou aulas 
no ano letivo de 2023, bem como, a 

conferencia do preenchimento de todos os 

campos e assinaturas obrigatórios no referido 

anexo I. 

II- Após a entrega, organizar em envelopes 

devidamente nomeados, todos os 

documentos que compoem a comprovação da 

inscrição e as cópias validadas dos 

certificados conforme previsto no anexo I. 

mailto:susimartins1984@hotmail.com
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III- Finalizado o periodo das inscrições, o diretor 

da Unidade Escolar deverá protocolar ofício 

na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, com a relação nominal de todos os 

professores que formalizaram a inscrição 
através do anexo I e fixará a classificação. 

 

Artigo 3º - DO Cronograma para o Processo de 

Cadastramento Funcional para fins de atribuição de classes e 

ou aulas, disciplinado através do presente edital, seguirá o 

seguinte cronograma: 

I- Período das inscrições no estabelecimento 

de ensino: de 07/11/2022 a 11/11/2022 das 

8h as 11h30 e das 13h as 17h. 
II- Período do Protocolo a ser formalizado pelo 

diretor da Unidade Escolar na Sede da 

Secretaria Municipal de Educação: 

14/11/2022 a 18/11/2022 das 8h as 11h e 

das 13h as 17h. 
 

Artigo 4º - Da Convocação e Classificação do Processo de 

Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2023: 

I – As classes e ou aulas serão atribuidas por área de atuação 

e mediante convocação formalizada por edital público 

especifico, de acordo com a necessidade e obedecendo a 

ordem de classificação resultante do presente processo. 

II – O professor convocado que não comparecer no horário e 

local especificado no edital de convocação ou, não tiver 

interesse no ato de escolha, por nenhuma das vagas 

ofertadas passará a constar automaticamente no final da lista 

de classificação. 

III – O professor deverá observar no ato da escolha, a 

compatibilidade de turno das aulas extraordinarias ofertadas 

com o(s) turno(s) exercido(s) na(s) carga(s) horária(s) do seu 

contrato com  Prefeitura. 

IV – O professor que  não apresentar habilitação condizente 

com a vaga da area de atuação escolhida perderá o direito da 

escolha naquela classificação especifica. 

V – A classificação do Processo disciplinado para a Carga 

Suplementar no presente edital será formalizado por àrea de 

atuação e perfil. 

V.1 – Classes de Educação Infantil: perfil para ludicidade, Pós 

em Educação Infantil, Cursos na àrea de Educação Infantil. 

V.2 – Aulas nos Projetos da Unidade escolar e Oficinas 

Integral: Licenciatura em Arte, Licenciatura em Educação 

Física, Licenciatura em Letras ou Cursos especificos de Inglês 

com certificação, Licenciatura em História e Geografia, 

Licenciatura em Ciencias e Matemática. 

V.3 – Recuperação Paralela: Perfil de professor alfabetizador, 

tempo de experiencia em sala de alfabetização, Pós em 

Educação Especial. 

Artigo 5º - Dos Recursos o Servidor poderá interpor recurso 

único dentro do prazo e forma estabelecidos no presente 

edital, por linha funcional inscrita no processo, devidamente 

fundamentado, exclusivamente, na sede da Secretaria 

Municipal de Educação, através do requerimento próprio 

disponivel no anexo II.  

I - Para analise dos recursos, não serão considerados 

procedentes eventuais erros de preenchimento do formulário 

de inscrição pelo candidato, sendo , sendo estes de sua 

inteira responsabilidade. 

II – Não será admitida nenhuma outra forma de recurso alem 

do estabelecido no presente edital, bem como não caberá 

recurso aos professores não inscritos no processo. 

 Artigo 6º - Das disposições finais do Processo de 

Cadastramento Funcional    para fins de Atribuição de 
Classes e ou Aulas para o ano letivo de 2023 e a sua 

respectiva classificação gerada terão efeitos funcionais e 

financeiros para o ano letivo de 2023. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA. 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

Resolução SME n° 004/2022  

De  01 de novembro de 2022. 

 

Dispõe sobre as diretrizes gerais da Educação 
Integral da Secretaria Municipal da Educação do 
Municipio de Itaoca. 

A Secretária Municipal da Educação do Municipio de 
Itaoca/SP, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando: 

as especificidades de que se revestem as ações 
contempladas pela educação integral oferecida nas 
escolas da rede Municipal de Educação; 

a necessidade de estabelecer normas e 
procedimentos para a execução e atuação dos 
docentes, Resolve: 

Artigo 1º - Para o ano de 2023, a Educação Integral nas 
escolas da rede Municipal de Educação de Itaoca será regido 
de   acordo com as normas previstas na presente resolução. 

Artigo 2º - Os docentes efetivos em exercicio no corrente 
ano letivo terão as classes e ou aulas atribuidas, 
conforme a àrea de atuaçao e de acordo com a inscrição 
realizada para cadastramento para o Processo de 
Atribuição para 2023. 

Paragrafo Unico – As classes e ou aulas remanescentes 
serão atribuidas por edital de convocação aos docentes 
aprovados em concurso público 2022 e por edital de 
chamamento. 

Artigo 3º - Para efeito de atribuição das classes e ou aulas na 
Educação Integral da rede Municipal de Educação, o docente 
deverá ser habilitado e qualificado, conforme estabelecido na 
resolução que disciplina o processo de atribuição de classes e 
ou aulas para 2023. 

Artigo 4º -  O horário de funcionamento, a carga horária 
semanal de estudos e as atividades pedagógicas da Educação 
Integral das unidades escolares da rede Municipal de 
Educação de Itaoca, compreenderão: 

I    Educação Infantil: Modalidade Creche – “Magia 
do Educar”: turno único de 07 (sete) horas, com 8 aulas  de 45 
(quarenta e cinco) minutos; 

II  Educação Infantil: Modalidade – Pré I e Pré 
II: turno único de 07 (sete)   horas, com 8 aulas de 45 
(quarenta e cinco) minutos; 

III Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º aos 
5º anos): turno de 07 (sete) horas, com 8 aulas de 45 
(quarenta e cinco) minutos. 

 § 1º - O horário do almoço será de 30(trinta minutos) 
minutos e, 1 (um) intervalo de, 10 (dez) minutos para a Educação 
Infantil: modalidade Creche e Pré escola e Ensino Fundamental – 
Anos iniciais. 
Artigo 5º -  A carga horária de trabalho dos integrantes do 
quadro dos docentes  em  exercício nas unidades escolares 
da rede Municipal de Educação Integral será de 8 (oito) 
horas diarias, correspondendo a 40 (quarenta) horas 
semanais com carga horária em atividades multidisciplinar. 
I – EducaçãoInfantil: modalidade creche e Pré escola: 30 
(vinte) horas/aula; 10 (dez) horas/aula para carga 
suplementar. 
II – Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 37 (trinta e sete) 
horas/aula; 03 (tres) horas/aula carga suplementar. 
§ 1º - A carga horária do docente nas unidades escolares da 
Educação Integral da rede Municipal de Educação, respeitados 
o respectivo campo de atuação e as habilitações/qualificações 
que possua, compreenderá obrigatoriamente componentes 
curriculares da Base Nacional Comum, da Parte Diversificada e 
das Atividades Complementares. 

§ 2º - As horas de trabalho pedagógico coletivo e individual 
que compõem a carga horária total do professor deverão 
ser cumpridas, em sua totalidade, no âmbito da unidade 
escolar de Educação Integral. 

Artigo 6º – A Secretaria Municipal de Educação e o Recursos 
Humanos (RH) da Prefeitura Municipal de Itaoca, poderá 
expedir normas complementares necessárias ao cumprimento 
do disposto nesta  resolução. 

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA. 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

RESOLUÇÃ Nº 005/2022 
 DE 01 de Novembro de 2022. 

‘“Dispõe sobre a regulamentação das metas de aprendizagem 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Educação de Itaoca, e dá outras providências.” 

 

A Secretária Municipal de Educação de Itaoca, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;  

Considerando a necessidade de regulamentar as metas de 

aprendizagem da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

da Rede Municipal de Educação de Itaoca; 

Considerando as reuniões ocorridas, durante o ano letivo de 

2022, entre a Secretaria Municipal de Educação e Gestores e 

Professores das unidades escolares, assim como as realizadas 

nos períodos de planejamento do corrente ano, mais 

notadamente do período do mês de outubro de 2022; 

Considerando a apreciação das metas de aprendizagem pelas 

unidades escolares e pelos docentes; 

Considerando a legislação educacional vigente, em especial a 

Nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as Diretrizes 

Curriculares; e 

Considerando os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Ficam 

regulamentadas as metas de aprendizagem da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Educação de Itaoca, nos termos desta Resolução. 

Art. 2º – As metas de 

aprendizagem pertinentes à Educação Infantil serão as 

constantes do Anexo I desta Resolução. 

Art. 3º – As metas de 

aprendizagem referentes ao Ensino Fundamental (Língua 

Portuguesa e Matemática) serão as consignadas no Anexo II 

desta Resolução. 

Art. 4º - Cabe à direção 

das unidades escolares de educação infantil e ensino 

fundamental que integram a Rede Municipal de Ensino cumprir 

ao disposto nesta Resolução. 

Art. 5º – Esta Resolução 

entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

Itaoca, 01 de novembro de 2022.                                  

________________________________________ 

 Regina Celia Nunes da Silva Oliver 

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO I 

A que se refere o artigo 2º desta Resolução 

METAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITAOCA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MODALIDADE CRECHE 

BERÇÁRIO I – BERÇÁRIO II (Zero a 1 ano e 6 meses) 
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O EU, O OUTRO E O NÓS. 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI01E001) Perceber que suas ações têm 
efeitos nas outras crianças e nos adultos ao participar das 

situações de interações e brincadeiras. 

• (EI01E003) Interagir com seus pares, crianças 

de outras faixas etárias e com adultos ao explorar espaços, 
materiais, objetos e brinquedos. 

• (EI01E004) Expressar necessidades, desejos e 

emoções por meio de gestos, balbucios, palavras, entre outros. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI01CG01) Movimentar-se para expressar 

corporalmente emoções, necessidades desejos, 

manifestando suas intenções comunicativas. 

• (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de 
outras crianças, adultos e animais em interações e 

brincadeiras. 

• (EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo 
e da promoção do seu bem-estar nas atividades cotidianas. 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI01TS02) Traçar marcas gráficas em 
diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

• (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras 

e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI01EF01) Reconhecer quando é chamado 
por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem 

convive nas atividades cotidianas e reconhecer elementos das 

ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor, 

na interação com os recursos disponíveis.  

• (EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto leitor (modo de segurar o 

portador e de virar as páginas). 

• (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e 
gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

• (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas 
usando movi- mentos, gestos, balbucios, fala e outras formas 

de expressão. 

• (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais 

impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, 

revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

• (EI01EF08) Participar de situações de escuta 
de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, parlendas, 

contos, fábulas, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e 
observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas durante as situações de interações e brincadeiras. 

• (EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e 
explorar o espaço mediante experiências de deslocamentos de 

si e dos objetos durante as atividades cotidianas. 

• (EI01ET05) Manipular materiais diversos e 
variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles durante as interações e a brincadeira. 

• (EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, 
velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, 

balanços, escorregadores etc.) 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MODALIDADE CRECHE 

MATERNAL I – MATERNAL II (1 ano e 7 meses a 3 anos e 
11 meses) 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI02EO01) Demonstrar e valorizar atitudes de 
cuidado, cooperação e solidariedade na interação com crianças 

e adultos. 

• (EI02EO03) Compartilhar os espaços, 

materiais, objetos e brinquedos com crianças da mesma faixa 
etária, de faixas etárias diferentes e adultos. 

• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os 

adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, 

ampliando suas possibilidades expressivas e comunicativas. 

• (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a orientação de um adulto, por meio do 

diálogo, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as 

outras crianças e buscando reciprocidade. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. 

• (EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo, encontrando soluções 

para resolver suas necessidades pessoais e pedindo ajuda, 

quando necessário. 

• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros, explorando materiais, objetos e 

brinquedos diversos. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 A criança deverá ser capaz de: 

• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar, água, areia, terra, tintas, etc.), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e 

possibilidades sonoras, explorando e identificando elementos 

da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar 

seu conhecimento de mundo. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, 

preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando 

gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

expressão. 

• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita 

de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-

leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda 

para a direita). 

• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos, utilizando-se de 

termos próprios dos textos literários. 

• (EI02EF07) Manusear diferentes portadores 

textuais (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.), 

inclusive em suas brincadeiras, demonstrando reconhecer seus 

usos sociais. 

• (EI02EF08) Manipular textos e participar de 

situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes 

gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, bilhetes, notícias etc.), ampliando 

suas experiências com a língua escrita. 

• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos escrevendo, mesmo que de forma não 

convencional. 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, 

situações de cuidado de plantas e animais, participando de 
pesquisas e experiências, nos espaços da instituição e fora 

dela. 

• (EI02ET04) Identificar e explorar relações 

espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado), ampliando seu vocabulário. 

• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.), 

expressando-se por meio de vocabulário adequa- do. 

• (EI02ET06) Identificar relações temporais e 
utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar), ampliando o vocabulário adequado ao conceito em 

uso. 

• (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 
livros etc., em contextos diversos. 

• (EI02ET08) Registrar com números a 
quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e 

ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza 

(bonecas, bolas, livros etc.). 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MODALIDADE PRÉ I – PRÉ II 

(4 anos a 5 anos e 11 meses) 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 

desenvolvendo atitudes de participação, cooperação e 

solidariedade, em brincadeiras e em momentos de interação. 

• (EI03EO04) Comunicar suas ideias, 
sentimentos, preferências e vontades a pessoas e grupos 

diversos, em brincadeiras e nas atividades cotidianas por meio 

de diferentes linguagens. 

• (EI03EO07) Usar estratégias pauta- das no 
respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 

crianças e adultos, conhecendo, respeitando e utilizando regras 

elementares de convívio social. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música. 

• (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares 
e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música, (re)inventando jogos simbólicos e 

reproduzindo papéis sociais. 

• (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência, 

atuando de forma progressiva e autônoma nos cuidados 

essenciais, de acordo com suas necessidades. 

• (EI03CG05) Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

• (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som 

(intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas 
produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
A criança deverá ser capaz de: 

• (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral 
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão, ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e expressão. 

• (EI03EF03) Escolher e folhear livros, 

procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 

identificar palavras conhecidas por meio de indícios fornecidos 
pelos textos. 

• (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para 

produção de reconto escrito, tendo os professores como 

escribas. 

• (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função 

social significativa. 

• (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros 
textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

• (EI03EF08) Selecionar livros e textos de 
gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua 

própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, 

como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações 

etc.). 

• (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

A criança deverá ser capaz de: 

• (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder a questões sobre a natureza, 

seus fenômenos, sua conservação, utilizando, com ou sem 

ajuda dos professores, diferentes instrumentos para coleta. 

• (EI03ET04) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em 

diferentes suportes. 

• (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de 

acordo com suas semelhanças e diferenças, identificando suas 

formas e características, em situações de brincadeira, 

observação e exploração. 

• (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu 

nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e 

da sua comunidade, observando a cronologia, o local e quem 

participou desses acontecimentos. 

• (EI03ET07) Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência, utilizando a linguagem matemática para 

construir relações, realizar descobertas e enriquecer a 

comunicação em situações de brincadeiras e interações. 

• (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura 
etc.), construindo gráficos e tabelas básicos, utilizando 

unidades de medidas convencionais ou não convencionais. 
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ANEXO II 

A que se refere o artigo 3º desta Resolução 

METAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITAOCA 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS. 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 
EFAI 1º ANO 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LEITURA, ESCRITA E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros das 

palavras com sua representação escrita. 

• (EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada 

pelo uso de diferentes sinais de pontuação e sinais gráficos, na 

oralização/ escuta de textos. 

• (EF01LP20) Identificar e manter a estrutura 

composicional específica de gêneros como listas, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para 

álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), entre outros 

textos do campo da vida cotidiana. 

• (EF01LP24) Manter a estrutura composicional 

própria de textos como entrevistas, curiosidades, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, (digitais ou 

impressos), na escrita ou produção oral. 

• (EF01LP26B) Identificar, na leitura de 

diferentes textos do campo artístico literário (contos, fábulas, 

lendas, entre outros), os elementos constituintes da narrativa: 

personagens, narrador, conflito, enredo, tempo e espaço. 

• (EF01LP25C) Revisar e editar os contos 
produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF12LP01) Ler palavras tomando como 

referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), 

como o próprio nome e o de colegas. 

• (EF12LP07) Reescrever cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções, mantendo rimas, 

aliterações e assonâncias, relacionando-as ao ritmo e à 

melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

• (EF12LP04) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já 

com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem (digitais ou impressos), entre outros 

textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do texto. 

• (EF12LP11B) Revisar e editar fotolegendas, 

manchetes, notícias digitais ou impressas, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF12LP15A) Identificar a estrutura 

composicional de slogans em anúncios publicitários orais, 

escritos ou audiovisuais. 

• (EF12LP16) Manter a estrutura composicional 

própria de textos do campo da vida pública (anúncios 

publicitários, campanhas de conscientização entre outros), 

inclusive o uso de imagens, na produção escrita de cada um 

desses gêneros. 

• (EF12LP13) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 
do campo da vida pública (regras, regulamentos, entre outros), 

para serem oralizados por meio de ferramentas digitais, 

considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. 

• (EF15LP01) Compreender a função social de 

textos que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na 

escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

• (EF15LP05A) Planejar o texto que será 

produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e 

onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

• (EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em 

relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 

aspectos linguístico discursivos (relacionados à língua). 

• (EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 

quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico 

visuais. 

• (EF15LP08) Utilizar software, inclusive 

programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis. 

• (EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 

do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração, entre outros). 

• (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

• (EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, 

crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EFAI 
1º ANO 

• (EF01EF01A) Identificar brincadeiras e jogos 

dos contextos familiar e comunitário, valorizando elementos da 

cultura popular presente nestes contextos. 

• (EF01EF01B) experimentar, fruir e recriar 

diferentes brincadeiras e jogos dos contextos familiar e 

comunitário, respeitando as diferenças individuais e de 
desempenho. 

• (EF01EF01C) Criar regras e utilizá-las durante 

a experimentação de brincadeiras e jogos dos contextos 
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familiar e comunitário, compreendendo a importância das 

regras para as relações humanas. 

• (EF01EF07) Experimentar e fruir elementos 

básicos da ginástica e da ginástica geral (equilíbrios, saltos, 

giros e rotações, com e sem materiais), de forma individual e 

em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. 

• (EF01EF10) Explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 

características dos elementos básicos da ginástica e da 

ginástica geral. 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS – EFAI 1º ANO 

• Escuta e compreensão oral – reconhecer o 
vocabulário básico relacionado a sentimentos, partes da casa e 

da escola, objetos da sala de aula, cores, números 

• Habilidade de leitura – reconhecer informações 
gerais nos gêneros textuais: canção, regra de jogo, diálogo 

informal. 

• Cultura – entrar em contato com manifestações 
culturais de países anglófonos e do Brasil. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – EFAI 1º 
ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS  

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF01MA05) Comparar números naturais de 

até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte 

da reta numérica. 

• (EF01MA06) Construir fatos básicos da adição 

e da subtração e utilizá-los em pro 

cedimentos de cálculos mentais, escritos e para a resolução de 

problemas. 

• (EF01MA07) Compor e decompor números de 

duas ou mais ordens, por meio de diferentes adições e 

subtrações, com ousem o uso de material manipulável, 

contribuindo para a compreensão do sistema de numeração 

decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

• (EF01MA08) Resolver e elaborar situações-

problema de adição e subtração, com 

significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 

suporte de imagens e/ou 

material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro 

pessoais. 

• (EF01MA23*) Explorar as ideias da 

multiplicação e da divisão de modo intuitivo. 

• (EF01MA10) Descrever, após o 

reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou 

regularidade), os elementos ausentes em sequências 

recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras. 

UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

• (EF01MA12) Descrever a localização de 

pessoas e de objetos no espaço segundo 

um dado ponto de referência, compreendendo que, para a 

utilização de termos 

que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em 

baixo, é necessário 

explicitar-se o referencial. 

• (EF01MA13) Relacionar figuras geométricas 

espaciais (cones, cilindros, esferas e 

blocos retangulares) a objetos cotidianos do mundo físico. 

• (EF01MA14) Identificar e nomear figuras 

planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos 
apresentados em diferentes disposições ou em contornos de 

faces de sólidos geométricos.  

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

• (EF01MA15) Comparar comprimentos, 

capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, 

mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, 

mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, 

entre outros, para 

ordenar objetos de uso cotidiano. 

• (EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, 

apresentando o dia, o mês e o ano, 

e indicar o dia da semana de uma data, consultando 

calendários. 

• (EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores 

de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 

resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

• (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e 

em gráficos de colunas simples. 

• (EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até 

duas variáveis categóricas de seu 

interesse e organizar dados por meio de representações 

pessoais. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE - EFAI 1º ANO 

• (EF01AR04) Experimentar desenho, pintura, 
modelagem e colagem por meio de técnicas convencionais e 

não convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 

instrumentos. 

• (EF01AR08). Experimentar, identificar e 
apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes 

em seu cotidiano (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 

expressivas), cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

• (EF01AR13). Experimentar, identificar e 
apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, 

inclusive aquelas presentes em seu cotidiano. 

• (EF01AR21). Exercitar a improvisação e o faz 
de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se 

no lugar do outro. 

• (EF15AR25). Conhecer e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 
a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas.  

 

COMPONENTRE CURRICULAR: CIÊNCIAS– 1º ANO 

• (EF01CI01B). Identificar os modos de 
descarte/destinação dos objetos de uso cotidiano e como 

podem ser usados e reaproveitados de forma consciente e 

sustentável. 

• (EF01CI03B). Associar a saúde coletiva aos 
hábitos de higiene, como ação preventiva ou de manutenção 

da qualidade de vida dos indivíduos. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA – EFAI 1º ANO 

• (EF01HI02) Identificar a relação entre as suas 

histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade. 

• (EF01HI04) Identificar as diferenças entre os 
variados ambientes em que vive (doméstico, escolar e da 

comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e 

das regras que os regem. 

• (EF01HI06A) Conhecer histórias da família e 
da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes 

sujeitos em diferentes espaços. 

• (EF01HI06B) Identificar os diferentes papéis 
das mulheres na família e na escola, reconhecendo mudanças 

ao longo do tempo. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – EFAI 1º ANO 

• (EF01GE12*) Reconhecer nos lugares de 
vivência a diversidade de indivíduos e de grupos sociais como 

indígenas, quilombolas, caiçaras entre outros. 

• (EF01GE02) Comparar jogos e brincadeiras 

(individuais e coletivos) de diferentes épocas e lugares, 

promovendo o respeito à pluralidade cultural. 

• (EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, 

acordos, regras e normas de convívio em diferentes espaços 

(casa, bairro, sala de aula, escola, áreas de lazer entre outros), 

considerando as regras gerais pré-existentes, o cuidado com 

os espaços públicos e os tipos de uso coletivo. 

• (EF01GE05) Observar a paisagem e descrever 
os ele- mentos e os ritmos da natureza (dia e noite, variação de 

temperatura e umidade entre outros) nos lugares de vivência. 

• (EF01GE06) Identificar, descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia em seus lugares de vivência e 

objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários entre 

outros), considerando técnicas e materiais utilizados em sua 

produção. 

• (EF01GE09) Utilizar e elaborar mapas simples 
para localizar elementos do local de vivência, considerando 

referenciais espaciais (frente e atrás, perto e longe, esquerda e 

direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo 

como referência. 

• (EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e 
hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano, 

decorrentes da variação de temperatura e umidade no 

ambiente (estações do ano) e reconhecer diferentes 

instrumentos e marcadores de tempo. 

 

METAS DE APRENDIZAGEM EFAI – 2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR:LÍNGUA PORTUGUESA - 
EFAI  2º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF12LP01) Ler palavras tomando como 

referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), 

como o próprio nome e o de colegas. 

• (EF12LP07) Reescrever cantigas, quadrinhas, 

parlendas, trava-línguas e canções, mantendo rimas, 

aliterações e assonâncias, relacionando-as ao ritmo e à 

melodia das músicas e seus efeitos de sentido.  

• (EF12LP04) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já 

com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem (digitais ou impressos), entre outros 
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textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do texto. 

• (EF12LP11B) Revisar e editar fotolegendas, 

manchetes, notícias digitais ou impressas, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF12LP15A) Identificar a estrutura 

composicional de slogans em anúncios publicitários orais, 

escritos ou audiovisuais. 

• (EF12LP16) Manter a estrutura composicional 

própria de textos do campo da vida pública (anúncios 

publicitários, campanhas de conscientização entre outros), 

inclusive o uso de imagens, na produção escrita de cada um 

desses gêneros. 

• (EF12LP13) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 

do campo da vida pública (regras, regulamentos, entre outros), 

para serem oralizados por meio de ferramentas digitais, 

considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. 

• (EF15LP01) Compreender a função social de 

textos que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na 

escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

• (EF15LP05A) Planejar o texto que será 

produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e 

onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

• (EF15LP05A) Planejar o texto que será 

produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e 

onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

• EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 

quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico-

visuais. 

• (EF15LP08) Utilizar software, inclusive 

programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis. 

• (EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 

do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração, entre outros). 

• (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

• (EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, 

crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno. 

• (EF02LP03) Grafar corretamente palavras com 

correspondências regulares diretas (f/ v, t/d, p/b) e 

correspondências regulares contextuais (c/qu; g/gu, r/rr, s/z 

inicial). 

• (EF02LP05) Grafar corretamente palavras com 

marcas de nasalidade (m, n, sinal gráfico til). 

• (EF02LP07B) Revisar e editar os textos 

produzidos, utilizando a letra cursiva e cuidando da 

apresentação final do texto.  

• (EF02LP09) Pontuar os textos produzidos, 

usando diferentes sinais de pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, vírgula e reticências), 

segundo as características próprias dos diferentes gêneros. 

• (EF02LP28C) (Re)conhecer palavras e 

expressões utilizadas na caracterização de personagens e 

ambientes em uma narrativa ficcional (contos de fadas, 
maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros). 

• (EF02LP17) Identificar e utilizar expressões 

que marcam a passagem do tempo (antes, ontem, há muito 

tempo.) e a sequência das ações (no dia seguinte, ao 

anoitecer, logo depois, mais tarde), na leitura de textos do 

campo artístico-literário (contos de fadas, maravilhosos, 

populares, fábulas, crônicas). 

• (EF02LP16B) Identificar e manter a estrutura 

composicional específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, 

receitas, relatos, entre outros textos (digitais ou impressos). 

• (EF02LP18B) Revisar e editar convite, 

propaganda, comunicado, carta, bilhete, convocação entre 

outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do 

texto. 

• (EF02LP23) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

verbetes de enciclopédia, entre outros textos do campo das 

práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. COMPONENTE 

CURRICULAR: ARTE 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF02AR04) Experimentar desenho, pintura, 

modelagem e escultura por meio de técnicas convencionais e 

não convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 

instrumentos. 

• (EF02AR08) Experimentar, identificar e 

apreciar formas distintas de manifestações tradicionais e 

contemporâneas da dança próprias da cultura popular paulista 

de diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

• (EF02AR14) Perceber, explorar e identificar 

intensidade, altura e duração por meio de jogos, brincadeiras, 

canções e práticas diversas de apreciação musical. 

• (EF02AR21) Exercitar a imitação de situações 

cotidianas e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos com base em diferentes referências 

(músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida), de 

forma intencional e reflexiva. 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 

a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EFAI 
2º ANO 

          O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF02EF13*) experimentar, fruir e recriar 

diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, valorizando o 

trabalho em equipe e a participação de todos. 

• (EF02EF06) Discutir a importância da 

observação das normas e regras das práticas lúdicas 

esportivas de marca e de precisão para assegurar a integridade 

própria e as dos demais participantes.  

• (EF02EF10) Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 

combinações dos elementos básicos da ginástica geral, 
comparando a presença desses elementos nas demais práticas 

corporais. 

• (EF02EF12) Identificar e comparar os 

elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças dos 

contextos comunitário e regional, valorizando e respeitando as 

manifestações de diferentes culturas. 

• (EF02EF14*) Identificar as sensações corporais 

durante a experimentação das danças e das ginásticas 

relacionando ao conhecimento sobre o corpo. 

• (EF01EF05) Experimentar e fruir práticas 

lúdicas esportivas de marca e de precisão, prezando pelo 

trabalho coletivo e protagonismo. 

• (EF01EF11) Experimentar, fruir e recriar 

diferentes danças do contexto comunitário (rodas cantadas, 

brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando as diferenças 

individuais e o desempenho corporal. 

• (EF01EF14*) experimentar diferentes 

brincadeiras e jogos, e práticas lúdicas esportivas que 

possibilitem o conhecimento do próprio corpo e das sensações 

corporais que ocorrem. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – EFAI 2º ANO 

• O aluno deverá ser capaz de: 

•  (EF02AR04) Experimentar desenho, pintura, 
modelagem e escultura por meio de técnicas convencionais e 

não convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 

instrumentos. 

•  (EF02AR08) Experimentar, identificar e 

apreciar formas distintas de manifestações tradicionais e 
contemporâneas da dança próprias da cultura popular paulista 

de diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

• (EF02AR14) Perceber, explorar e identificar 

intensidade, altura e duração por meio de jogos, brincadeiras, 

canções e práticas diversas de apreciação musical. 

• (EF02AR21) Exercitar a imitação de situações 

cotidianas e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos com base em diferentes referências 

(músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida), de 

forma intencional e reflexiva. 

•  (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 

a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS – EFAI 2º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• Escuta e compreensão oral – reconhecer 

vocabulário básico relacionado a números, cores, formas, 

atividade de lazer, nacionalidade e roupas. 
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• Leitura – reconhecer informações gerais nos 
gêneros textuais: canção, regra de jogo, diálogo informal e 

relato. 

• Cultura – reconhecer manifestações culturais 
no modo de vestir de diferentes países. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – EFAI 2º 
ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

• (EF02MA04) Compor e decompor números 

naturais de três ou mais ordens, com suporte de material 

manipulável, por meio de diferentes adições. 

• (EF02MA06) Resolver e elaborar situações-

problema de adição e de subtração, envolvendo números de 

até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, 

separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou 

convencionais. 

• (EF02MA24*) Construir fatos básicos da 

multiplicação e divisão e utilizá-los em procedimentos de 

cálculo para resolver problemas. 

• (EF02MA08) Resolver e elaborar situações-

problema envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o 

suporte de imagens ou material manipulável, utilizando 

estratégias pessoais. 

UNIDADE TEMÁTICA ÁLGEBRA 

•  (EF02MA09) Construir sequências de números 

naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um 

número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

• (EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 

em sequências repetitivas e em sequências recursivas de 

números naturais, objetos ou figuras. 

UNIDADE TEMÁTICA GEOMETRIA 

• (EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar 

figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo 

físico, por meio de registros. 

• (EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por 

meio de características comuns, em desenhos apresentados 

em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. 

UNIDADE TEMÁTICA GRANDEZAS E MEDIDAS 

• (EF02MA17) Estimar, medir, comparar e 

registrar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e 

unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, 

mililitro, grama e quilograma). 

• (EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de 

tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do 

ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização 

de agenda. 

• (EF02MA20) Estabelecer a equivalência de 

valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro 

para resolver situações cotidianas. 

UNIDADE TEMÁTICA PROBALIDADE E ESTATÍSTICA  

• (EF02MA22) Comparar informações de 

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada 

e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 

compreender aspectos da realidade próxima. 

• (EF02MA23) Realizar pesquisa escolhendo até 

três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os 

dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas 

simples. 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS – EFAI 2º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

(EF02CI01) Identificar de que materiais os objetos utilizados no 

dia a dia são feitos (metal, madeira, vidro, entre outros), como 

são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao uso 

destes objetos no passado. 

(EF02CI03) Identificar possíveis situações de risco e discutir os 

cuidados necessários à prevenção de acidentes tais como os 

relacionados a objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, 

produtos de limpeza, medicamentos, condições climáticas, 

entre outros. 

(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, 

caule, folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por 

cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o 
ambiente e os demais seres vivos. 

(EF02CI08) Observar, registrar e comparar o efeito da radiação 

solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície 

(água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica, etc.). 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – EFAI 2º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF02GE02) Comparar costumes e tradições 

de diferentes populações e grupos sociais inseridos no bairro 

ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do 

respeito às diferenças no que se refere à diversidade étnica, 
geográfica e cultural. 

• (EF02GE12*) Identificar as normas e regras do 

trânsito dos seus lugares de vivência e discutir os riscos e as 

formas de prevenção para um trânsito seguro. 

• (EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos das pessoas (quilombolas, assentados, 

indígenas, caiçaras entre outros), nas relações com a natureza 

e no modo de viver em diferentes lugares e tempos. 

• (EF02GE07) Descrever as atividades extrativas 

(minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, e 

identificando os seus impactos ambientais bem como exemplos 

de práticas, atitudes, hábitos e comportamentos relacionados à 

conservação e preservação da natureza. 

• (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de 

vivência (escola, moradia entre outros) a partir da leitura de 

imagens aéreas, fotografas e mapas. 

• (EF02GE10) Aplicar princípios de localização e 

posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, 

esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio 

de representações espaciais da sala de aula, da escola e/ou de 

trajetos. 

• (EF02GE11B) Identificar os diferentes usos do 

solo e da água nas atividades cotidianas e econômicas 

(extrativismo, mineração, agricultura, pecuária e indústria entre 

outros), relacionando com os impactos socioambientais 

causados nos espaços urbanos e rurais. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA – EFAI 2º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF02HI09) Identificar objetos e documentos 

pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da 

família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais 

alguns objetos são preservados e outros são descartados. 

• (EF02HI07B) Identificar e utilizar diferentes 

marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio 

e calendário. 

• (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e 

papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes 

comunidades. 

• (EF02HI11B) Criar projetos de intervenção aos 

impactos causados no meio ambiente pelo ser humano e que 

possam ser aplicados no ambiente escolar e familiar. 

METAS DE APRENDIZAGEM EFAI 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 
EFAI 3º ANO 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LEITURA, ESCRITA E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF15LP01). Compreender a função social de 

textos que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na 

escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

• (EF15LP05A). Planejar o texto que será 

produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e 

onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

• (EF15LP06). Reler e revisar, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em 

relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 
aspectos linguístico discursivos (relacionados à língua). 

• (EF15LP07B). Inserir à edição final do texto, 

quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico 

Visuais. 

• (EF15LP08). Utilizar software, inclusive 
programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis. 

• (EF15LP16). Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 

do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração, entre outros). 

• (EF15LP14). Construir o sentido de histórias 

em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

• (EF15LP19). Recontar, com e sem o apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, 

crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno. 

• (EF03LP07A) analisar os efeitos de sentido 

provocados pelo uso da pontuação (ponto final, ponto de 

interrogação, ponto de exclamação, dois-pontos e travessão).  
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• (EF03LP07B). Pontuar corretamente textos, 

usando ponto final, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação e reticências, segundo as características próprias 

dos diferentes gêneros. 

• (EF03LP14). Planejar e produzir instruções de 

montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros 

textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero. 

• (EF03LP18). Ler e compreender, com 
autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas de leitor e de reclamação, entre outros textos do 

campo da vida pública), considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

• (EF03LP20B). Revisar e editar cartas dirigidas 

a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor, de 

reclamação, entre outros textos do campo da vida pública) 

produzidas, cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF03LP26). Identificar e manter, a estrutura 

composicional de relatos de observação e de pesquisas 

(etapas, listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo 

de resultados), relatórios, artigos científicos, você sabia quê? 

Resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo 

e pesquisa. 

• (EF03LP25B). Revisar e editar relatórios, 
artigos científicos, você sabia quê? Resumos, entre outros 

textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto e 

incluindo, quando pertinente ao gênero, imagens, diagramas, 

gráficos e/ou tabelas. 

• (EF35LP01). Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 

fluência, gêneros textuais variados. 

• (EF35LP03). Identificar a ideia central de textos 

de diferentes gêneros (assunto/tema), demonstrando 

compreensão global. 

• (EF35LP04). Inferir informações implícitas, na 

leitura de textos de diferentes gêneros. 

• (EF35LP06). Compreender as relações 

coesivas estabelecidas entre as partes de um texto, 

identificando substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes pessoais, 

possessivos, demonstrativos), que contribuem para a 

continuidade do texto. 

• (EF35LP14). Compreender o uso de recursos 

linguístico-discursivos como pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico, em textos de 

diferentes gêneros. 

• (EF35LP07). Utilizar conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 

de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 

caso. 

• (EF35LP09). Empregar marcas de 

segmentação em função do projeto textual e das restrições 

impostas pelos gêneros: título e subtítulo, paragrafação, 

inserção de elementos paratextuais (notas, box, figura). 

• (EF35LP10). Identificar características 

linguístico-discursivas e composicionais de gêneros do discurso 

oral, utilizados em diferentes situações comunicativas 

(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 

debate etc.). 

• (EF35LP11). Ouvir canções, notícias, 

entrevistas, poemas e outros textos orais, em diferentes 

variedades linguísticas, identificando características regionais, 

respeitando os diferentes grupos e culturas locais e rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

• (EF35LP15). Argumentar em defesa de pontos 

de vista sobre temas polêmicos relacionados a situações 

vivenciadas na escola e/ou na comunidade, na produção 
escrita de cartas de reclamação, resenhas, entre outros textos 

do campo da vida pública. 

• (EF35LP17). Pesquisar e selecionar, com o 

apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos 

ou digitais. 

• (EF35LP18). Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 

• (EF35LP20). Expor trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-

se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando 

a linguagem à situação comunicativa. 

• (EF35LP22). Reconhecer o uso de diálogos em 

textos do campo artístico-literário (contos, crônicas, fábulas), 

observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, 

falou, perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto 

(fala dos personagens). 

• (EF35LP29B). Diferenciar narrativas em 

primeira e terceira pessoa e seus efeitos de sentido. 

• (EF35LP25C). Revisar e editar contos, fábulas, 

lendas, entre outros textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto. 

• (EF35LP23). Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos 

de divisão de versos, estrofes e refrãos e seus efeitos de 

sentido. 

• (EF35LP28). Declamar poemas com fluência, 

ritmo, respiração, pausas e entonação adequados à 

compreensão do texto. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – EFAI 3º ANO 

• (EF15AR03). Identificar e reconhecer as 

influências estéticas e culturais de diferentes povos migrantes e 

imigrantes, nas manifestações artísticas visuais da cultura 

paulista, em diferentes épocas. 

• (EF03AR08). Experimentar, identificar e 

apreciar formas distintas de manifestações tradicionais e 

contemporâneas da dança próprias da cultura popular brasileira 

de diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

• (EF03AR11). Criar e improvisar movimentos 

dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, tendo as 

brincadeiras infantis como fonte geradora, utilizando- -se dos 
elementos estruturantes da dança. 

• (EF03AR13). Experimentar, identificar e 

apreciar músicas próprias da cultura popular brasileira de 

diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias. 

• (EF03AR17). Apreciar e experimentar 

improvisações musicais e sonorização de histórias, explorando 

vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais não con - 

vencionais, de modo individual e coletivo. 

• (EF03AR20). Experimentar o trabalho 

colaborativo e coletivo em improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em pantomima, explorando a teatralidade 

do figurino e das fisicalidades. 

• (EF15AR25). Conhecer e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 

a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, afri - canas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EFAI 
3º ANO 

• (EF03EF02B). Criar estratégias para resolver 

conflitos durante a participação em brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana. 

• (EF03EF16*) experimentar e descrever, por 

meio de múltiplas linguagens, as brincadeiras e jogos 

inclusivos, explicando a importância desses jogos para a 

participação de todos. 

• (EF03EF17*) experimentar e fruir jogos de 

tabuleiro, identificando características desse 

• (EF03EF05). Experimentar e fruir jogos pré-

desportivos de campo e taco, invasão, identificando seus 

elementos comuns e reconhecendo a importância do trabalho 

em equipe para o alcance de um objetivo comum. 

• (EF03EF07A). Experimentar, fruir e criar 

combinações de diferentes elementos da ginástica e da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, com e sem 

materiais), valorizando o trabalho coletivo. 

• (EF03EF10). Identificar os elementos 

constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 

danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena e africana. 

• (EF03EF15). Identificar as características das 

lutas dos contextos comunitário, incluído as de matrizes 
indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e 

brigas. 

• (EF03EF18*) identificar as habilidades motoras 

básicas envolvidas nas brincadeiras e jogos e nos jogos Pré 

desportivos. 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS – EFAI 3º ANO 

• Escuta e compreensão oral – reconhecer 
vocabulário básico relacionado a números, cores, formas, 

roupas, atividade de lazer, festa de aniversário, meses e 

estações do ano, dias da semana, clima, refeições do dia, 

família. 

• Leitura - reconhecer informações gerais no 

gênero textual: canção, regra do jogo, diálogo informal, relato, 
convite, calendário. 

• Cultura – reconhecer manifestações culturais 

na rotina, atividades de lazer e pontos de diferentes países. 

• Leitura e compreensão escrita – reconhecer 
informações gerais e a função social nos gêneros textuais: 

convite e calendário. 
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – EFAI 3º 
ANO 

NUMEROS 

• (EF03MA29*). Construir, utilizar e desenvolver 

estratégias diversas para o cálculo das quatro operações. 

• (EF03MA07). Resolver e elaborar problemas 

de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de 

adição de parcelas iguais e elementos apresentados em 

disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de 

cálculo e registros. 

• (EF03MA08). Resolver e elaborar problemas 

de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente de zero, com os significados de 

repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e 

registros pessoais. 

• (EF03MA09). Associar o quociente de uma 

divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 

às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

ÁLGEBRA 

• (EF03MA10). Identificar regularidades em 

sequências ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas, por um 

mesmo número, descrever uma regra de formação da 

sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

• (EF03MA12). Descrever e representar, por 
meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, 

a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, 

incluindo mudanças de direção e sentido, com base em 

diferentes pontos de referência. 

 GEOMETRIA 

• (EF03MA14). Descrever características de 

algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas 

planificações. 

• (EF03MA15). Classificar e comparar figuras 

planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições 

relativas e comprimento) e vértices. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• (EF03MA19). Estimar, medir e comparar 

comprimentos, utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e 

milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

• (EF03MA20). Estimar e medir capacidade e 

massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e 

miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

• (EF03MA22). Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) 

para informar os horários de início e término de realização de 
uma atividade e sua duração. 

• (EF03MA24). Resolver e elaborar situações- -

problema que envolvam a comparação e a equivalência de 

valores monetários do sistema brasileiro em situações de 

compra, venda e troca. 

PROBALIDADE E ESTATÍSTICA 

• (EF03MA27). Ler, interpretar e comparar dados 

apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras 

ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como maior e menor 

frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para 
compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS – EFAI 3º ANO 

• (EF03CI02). Experimentar e descrever o que 

ocorre com a passagem da luz através de objetos 

transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água, 
etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na 

intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e 

outros objetos de uso cotidiano). 

• (EF03CI05). Identificar, comparar e comunicar 

as alterações de características que ocorrem desde o 

nascimento e em diferentes fases da vida dos animais, 

inclusive os seres humanos. 

• (EF03CI07). Identificar características da Terra 

(como seu formato geoide, a presença de água, solo, etc.), com 

base na observação, manipulação e comparação das 

diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, 

fotografias etc.) incluindo os aspectos culturais de diferentes 

povos. 

• (EF03CI08C). Reconhecer como os avanços 

tecnológicos (lunetas, telescópios, mapas, entre outros) 
possibilitam a compreensão científica sobre o céu. 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA – EFAI 3º ANO 

• (EF03HI03). Identificar e comparar pontos de 

vista em relação a eventos significativos do local em que vive, 

aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 
diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque 

para as culturas africanas, a de povos originários e a de 

migrantes. 

•  (EF03HI04B). Reconhecer a importância da 

preservação dos patrimônios históricos para conservar a 

identidade histórica do município. 

• (EF03HI09B). Analisar os problemas 

decorrentes da falta de acesso ou da completa ausência dos 

serviços públicos na cidade. 

• (EF03HI06). Identificar os registros de memória 

na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), 

discutindo os critérios que ao longo do tempo explicam a 

escolha e a alteração desses nomes. 

• (EF03HI11). Identificar diferenças entre formas 

de trabalho realizadas na cidade e no campo, considerando 

também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

• (EF03HI13*). Reconhecer histórias de 

mulheres protagonistas do município, região e nos demais 

lugares de vivência, analisando o papel desempenhado por 

elas. 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – EFAI 3º ANO 

• (EF03GE01). Identificar e comparar alguns 

aspectos culturais dos grupos sociais (povos indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, ciganos, entre outros) de 

seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. 

• (EF03GE04). Reconhecer o que são processos 

naturais e históricos e explicar como eles atuam na produção e 

na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus 

lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. 

• (EF03GE05). Identificar alimentos, minerais e 

outros produtos cultivados e extraídos da natureza, 

comparando as atividades de trabalho (formais e informais e 

produção artística) em diferentes lugares. 

• (EF03GE07). Reconhecer e elaborar legendas 

com símbolos de diversos tipos de representações em 

diferentes escalas cartográficas. 

• EF03GE08B). Propor ações para o consumo 

consciente e responsável, considerando a ampliação de 

hábitos, atitudes e comportamentos de redução, reuso e 
reciclagem de materiais consumidos em casa, na escola, bairro 

e/ou comunidade entre outros. 

• (EF03GE10B). Identificar grupos e/ou 

associações que atuam na preservação e conservação de 

nascentes, riachos, córregos, rios e matas ciliares, e propor 

ações de intervenção, de modo a garantir acesso à água 

potável e de qualidade para as populações de diferentes 

lugares. 

METAS DE APRENDIZAGEM EFAI 4º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA - 
EFAI – 4º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF35LP07) Utilizar conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como ortografa, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 

de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 

caso. 

• (EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas 

por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

• (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-

se por roteiro 

escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à 

situação comunicativa. 

• (EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em 

textos do campo artístico-literário (contos, crônicas, fábulas), 

observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, 

falou, perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto 

(fala dos personagens). 

• (EF35LP29A) Identificar cenário, personagem 

central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura 
de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, 

entre outros).  

• (EF35LP29B) Diferenciar narrativas em 

primeira e terceira pessoas e seus efeitos de sentido. 

• (EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, 

lendas, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF35LP28) Declamar poemas com fluência, 

ritmo, respiração, pausas e entonação adequados à 

compreensão do texto. 
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• (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário 

(impresso ou digital) para esclarecer significados, 

reconhecendo o sentido mais coerente com o texto. 

• (EF04LP13) Identificar e manter em instruções 

de montagem de jogos e brincadeiras (digitais ou impressos), o 

tema/assunto, a estrutura composicional (lista, apresentação 

de materiais e instruções, etapas do jogo), o estilo (verbos no 

imperativo) e a situação comunicativa. 

• (EF04LP14) Identificar em notícias, cartas de 

leitor, comentários, posts entre outros textos do campo da vida 

pública, fatos, participantes, local e momento/ tempo da 

ocorrência do fato/assunto comentado.  

• (EF04LP15B) Distinguir fatos de opiniões/ 

sugestões na leitura de diferentes textos do campo da vida 

pública (notícias, cartas de leitor, comentários, posts...).  

• (EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 

diagramas e tabelas em diferentes textos que requerem a 

apresentação de dados e informações, no campo das práticas 

de estudo e pesquisa.  

• (EF04LP21B) Revisar e editar textos 
expositivos de divulgação científca, resumos, mapas 

conceituais, você sabia quê?, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do texto.  

• (EF04LP09) Ler e compreender verbetes de 

enciclopédia ou de dicionário (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

• (EF04LP22B) Revisar e editar verbetes de 

enciclopédia ou de dicionário produzidos, digitais ou impressos, 

cuidando da apresentação final do texto. 

• (EF04LP27B) Representar cenas de textos 

dramáticos lidos, reproduzindo 

falas das personagens de acordo com as rubricas de 

interpretação e movimento indicadas pelo autor.  

• (EF04LP25B) Revisar e editar poemas 

concretos (visuais) produzidos - digitais ou impressos, cuidando 

da apresentação final do texto. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EFAI 
4º ANO  

• (EF04EF03). Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras 

e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, 

explicando a importância desse patrimônio histórico-cultural na 

preservação das diferentes culturas. 

• (EF04EF16*) colaborar na proposição e 

produção de alternativas para a prática de brincadeiras e jogos 

inclusivos, experimentando-as e produzindo textos audiovisuais 

para divulgá-las na escola. 

• (EF04EF17*) experimentar jogos de tabuleiro, e 

reconhecer a importância das regras para planejar e utilizar 

diferentes estratégias. 

• (EF04EF05). Experimentar jogos pré-

desportivos de rede e parede, e invasão, criando estratégias 

individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando 

pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

• EF04EF08). Planejar e utilizar estratégias para 

resolver os desafios na execução de elementos básicos de 

apresentações coletivas de ginástica geral reconhecendo as 

potencialidades e os limites do corpo. 

• (EF04EF10). Identificar e comparar os 

elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, 

gestos) em danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena 

e africana. 

• (EF04EF12). Identificar situações de injustiça e 

preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças, e 
discutir alternativas para superá-las. 

• (EF04EF15). Identificar as características das 

lutas do contexto regional, incluindo as de matrizes indígena e 

africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e demais 

práticas corporais. 

• (EF04EF19*) experimentar diferentes formas 

de aquecimento na prática de danças e ginásticas, 

reconhecendo a importância do mesmo. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES – EFAI 4º ANO 

• (EF04AR02). Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos da pintura, da colagem, das histórias em 

quadrinhos e da gravura em suas produções. 

• (EF04AR03) Identificar e reconhecer as 

influências estéticas e culturais de diferentes povos indígenas e 

africanos, nas manifestações artísticas visuais da cultura 

brasileira, em diferentes épocas. 

• (EF04AR05) Experimentar a criação em artes 

visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e/ou da comunidade. 

• (EF04AR11) Explorar, criar e improvisar 

movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, a partir das manifestações da dança presentes na 

cultura brasileira, utilizando-se dos elementos estruturantes da 

dança. 

• (EF04AR14) Perceber, explorar e identificar 

intensidade, altura, duração, ritmo, melodia e timbre, por meio 

de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

execução e apreciação musical. 

• (EF04AR15) Explorar e caracterizar 

instrumentos convencionais e não convencionais, considerando 
os elementos constitutivos da música. 

• (EF04AR20) Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro de sombras, 

explorando a teatralidade da voz, do personagem, da 

iluminação e da sonoplastia. 

• (EF15AR25). Conhecer e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 

a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

COMPONENTE CURIICULAR: INGLÊS – EFAI 4º ANO 

• Escuta e compreensão oral – reconhecer o 

vocabulário básico relacionado a sentimentos, rotina diária, 

família, comida (refeições do dia a dia). 

• Leitura – reconhecer informações gerais e 
especificas e a função social dos gêneros textuais: diálogo 

formal e informal, mensagem de celular e conteúdo de página 

vlog. 

• Cultura – selecionar e organizar informações 
sobre aspectos culturais e geográficos de diferentes países. 

• Leitura e compreensão escrita – identificar 
informações gerais e especificas em textos de blog, vlog, 

cartão-postal, mensagem de celular. 

• Produzir textos dos gêneros textuais: 

mensagem de celular, cartão-postal e conteúdo de página de 

vlog e blog. 

• Produzir textos utilizando adequadamente as 

estruturas gramaticais (simple presente, imperative forms). 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – EFAI 4º 
ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF04MA01A) Ler, escrever e ordenar números 

naturais, com pelo menos três ordens, observando as 

regularidades do sistema de numeração decimal.  

• (EF04MA04B) Utilizar as relações entre adição 
e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para 

ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. 

• (EF04MA07) Resolver e elaborar situações-

problema de divisão cujo divisor tenha no máximo dois 

algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa 

e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo 

aproximado (estimativa e/ ou arredondamento), cálculo mental 

e algoritmos. 

• (EF04MA09B) Ler números racionais de uso 

frequente, na representação fracionária e decimal. 

• (EF04MA10B) Reconhecer, comparar que as 

regras do sistema de numeração decimal podem ser 

estendidas para a representação decimal de um número 

racional e relacionar décimos e centésimos com a 

representação do sistema monetário brasileiro. 

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

• (EF04MA13) Reconhecer, por meio de 

investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as 

relações inversas entre as operações de adição e de subtração 

e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de 

problemas, dominando estratégias de verificação e controle de 
resultados pelo uso do cálculo mental e/ou da calculadora. 

• (EF04MA15) Determinar o número 

desconhecido que torna verdadeira uma igualda- de que 

envolve as operações fundamentais com números naturais. 

UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

• (EF04MA16B) Descrever, interpretar e 

representar a posição ou a movimentação, deslocamentos e 

localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de 

malhas quadriculadas e representações como desenhos, 

mapas, planta baixa e croquis, em- pregando termos como 

direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 

intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 

• (EF04MA17B) Identificar as regularidades nas 

contagens de faces, vértices e arestas no caso dos prismas e 

das pirâmides. 

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

• (EF04MA21) Medir, comparar e estimar área 

de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela 

contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
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reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem 

ter a mesma medida de área. 

• (EF04MA22) Ler, reconhecer e registrar 

medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos 

em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os 

horários de início e término de realização de uma tarefa e sua 

duração, realizando conversões simples e resolvendo 

problemas utilizando unidades de tempo. 

• (EF04MA23A) Ler informações e reconhecer 

temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de 
medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de 

temperaturas de um dia, uma semana ou um mês. 

•  (EF04MA25) Resolver e elaborar situações--

problema que envolvam compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 

enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

• (EF04MA27) Ler, interpretar e analisar dados 

apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em 

gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações 

das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a 

síntese de sua análise. 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS - EFAI 4º ANO 

• (EF04CI03) Concluir que algumas mudanças 
causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis 

(como as mudanças de estado físico da água) e outras não 

(como a queima de materiais, etc.) e reconhecer a existência 

em fenômenos no cotidiano. 

• (EF04CI04) Analisar e construir cadeias 
alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos 

seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte 

primária de energia na produção de alimentos. 

• (EF04CI06) Reconhecer a participação de 
fungos e bactérias no processo de decomposição bem como a 

importância ambiental desse processo. 

• (EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento 

das for- mas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, 

bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 

prevenção de doenças a eles associadas. 

• (EF04CI12*) Identificar as atitudes de 
prevenção relacionadas a algumas patologias 

infectocontagiosas com maior incidência no Estado de São 

Paulo e comunicar informações sobre elas em sua comunidade 

como uma ação de saúde pública. 

• (EF04CI09) Analisar e acompanhar as 
projeções de sombras de prédios, torres, árvores, tendo como 

referência os pontos cardeais e descrever as mudanças de 

projeções nas sombras ao longo do dia e meses. 

• (EF04CI11A) Explicar a relação entre os 
movimentos observáveis do Sistema Sol, Terra e Lua e 

associá-los a períodos regulares de marcação do tempo na 

vida humana. 

• (EF04CI11B) Reconhecer a referência do 
movimento do Sol, da Terra e da Lua na construção de 

diferentes calendários em diversas culturas. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA – EFAI 4º ANO 

• (EF04HI04) Identificar as relações entre os 

indivíduos e a natureza e discutir o significado do nomadismo e 

da fixação das primeiras comunidades humanas. 

• (EF04HI03) Identificar as transformações 

ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas 

interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando 

como ponto de partida o presente. 

• (EF04HI08) Identificar as transformações 
ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, 

rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais 

de informação e comunicação) e discutir seus significados para 

os diferentes grupos da sociedade. 

• (EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. 

• (EF04HI13*) Comparar os modos de vida de 
diferentes comunidades do estado de São Paulo, tanto rurais 

quanto urbanas (tais como os povos ribeirinhos, litorâneos, 

indígenas, quilombolas e migrantes), analisando as 

particularidades e semelhanças de cada comunidade. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – EFAI 4º ANO 

• (EF04GE01) Identificar e selecionar, em seus 
lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da 

comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, 

• afro-brasileiras, de outras regiões do país, 

latino-americanas, europeias, asiáticas entre outros), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura local, regional e 
brasileira. 

• (EF04GE01) Identificar e selecionar, em seus 

lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da 

comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, 

• afro-brasileiras, de outras regiões do país, 
latino-americanas, europeias, asiáticas entre outros), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura local, regional e 

brasileira. 

• (EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos 
órgãos do poder público municipal e canais de participação 

social na gestão do Município, incluindo a Câmara de 

Vereadores e Conselhos Municipais. 

• (EF04GE04) Reconhecer especificidades e 
analisar a interdependência do campo e da cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e 

de pessoas. 

• (EF04GE06) Identificar, descrever e analisar 
territórios étnico-culturais do Brasil, tais como terras indígenas, 

comunidades tradicionais e comunidades remanescentes de 

quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação 

desses territórios no Brasil. 

• (EF04GE16*) Reconhecer e analisar as 
características do processo de industrialização, discutindo os 

impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos 

processos produtivos (laranja, cana-de-açúcar, soja entre 

outros) no Estado de São Paulo e em diferentes regiões do 

Brasil. 

• (EF04GE08) Descrever o processo de 
produção, circulação e consumo de diferentes produtos, 

reconhecendo as etapas da transformação da matéria-prima 

em produção de bens e alimentos e comparando a produção 

de resíduos, no seu município, Estado de São Paulo e em 

outras regiões do Brasil. 

• (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e humanos nas paisagens 

rurais e urbanas. 

• (EF04GE10) Reconhecer e comparar tipos 

variados de mapas, identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças entre 
outros elementos. 

• (EF04GE18*) Identificar e comparar diferentes 

formas de representação, como as imagens de satélite, 

fotografias aéreas, planta pictórica, plantas, croquis entre 

outros. 

• (EF04GE11) Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, 

hidrografia entre outros) no ambiente em que vive, bem como a 

ação humana na conservação ou degradação dessas áreas, 

discutindo propostas para preservação e conservação de áreas 

naturais. 

 

METAS DE APRENDIZAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA - 
EFAI 5º ANO 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF05LP05) Compreender, na leitura de 

diferentes textos, os efeitos de sentido do uso de verbos nos 

tempos presente, passado e futuro, do modo indicativo. 

• (EF05LP26) Utilizar, na produção escrita de 

diferentes textos, conhecimentos linguísticos: regras sintáticas 

de concordância nominal e verbal, convenções de escrita para 

citações, pontuação (ponto final, dois pontos, vírgulas em 

enumerações) e 

regras ortográficas, de acordo com o estilo de cada texto. 

• (EF05LP13C) Revisar resenhas críticas 

produzidas para gravação em áudio ou vídeo e postagem na 

Internet. 

• (EF05LP21) Analisar a entonação, a expressão 

facial e corporal e a variação linguística de vloggers, repórteres, 

entrevistadores e entrevistados, em textos orais. 

• (EF05LP16) Comparar informações sobre um 

mesmo fato veiculadas em diferentes mídias, para concluir 

sobre qual informação é mais confiável e o porquê. 

• (EF05LP18B) Revisar e editar uma reportagem 

digital produzida sobre produtos de mídia para público infantil. 

• (EF05LP19) Argumentar oralmente sobre 

acontecimentos de interesse social, com base em 

conhecimentos e fatos divulgados em TV, rádio, mídia 

impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 

• (EF05LP25B) Representar cenas de textos 

dramáticos lidos, reproduzindo as falas das personagens de 

acordo com as rubricas de interpretação e movimento 
indicadas pelo autor. 

• (EF15LP01) Compreender a função social de 

textos que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na 

escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

• (EF15LP05A) Planejar o texto que será 

produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e 

onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

• (EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em 

relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 
aspectos linguístico discursivos (relacionados à língua). 

• (EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 

quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico 

visuais. 

• (EF15LP08) Utilizar software, inclusive 

programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 
produzidos, explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis. 

• (EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos 

do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração, entre outros). 
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• (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

• (EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, 

crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno. 

• (EF35LP07) Utilizar conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como ortografa, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 
de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 

caso. 

• (EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 

• (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-

se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando 

a linguagem à situação comunicativa. 

• (EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em 

textos do campo artístico-literário (contos, crônicas, fábulas), 

observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, 
falou, perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto 

(fala dos personagens). 

• (EF35LP29A) Identificar cenário, personagem 

central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura 

de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, 

entre outros).  

• (EF35LP29B) Diferenciar narrativas em 

primeira e terceira pessoas e seus efeitos de sentido. 

• (EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, 

lendas, entre outros textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto. 

• (EF35LP28) Declamar poemas com fluência, 

ritmo, respiração, pausas e entonação adequados à 

compreensão do texto. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – EFAI 5º ANO 

• (EF05AR04) Experimentar desenho, pintura, 
fotografia e vídeo por meio de técnicas convencionais e não 

convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 

instrumentos. 

• (EF05AR05) Experimentar a criação em artes 

visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade. 

• (EF05AR07) Investigar e reconhecer espaços 

(museus, galerias, instituições, feiras, casas de cultura etc.) e 

profissionais do sistema das artes visuais (artistas, artesãos, 

curadores etc.) no contexto brasileiro e de outros países. 

• (EF05AR11) Explorar, criar e improvisar 
movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, a partir das manifestações da dança presentes na 

cultura mundial, utilizando-se dos elementos estruturantes da 

dança. 

• (EF05AR13) Apreciar jingles, vinheta, trilha de 
jogo eletrônico, trilha sonora etc., analisando e reconhecendo 

seus usos e funções em diversos contextos de circulação. 

• (EF05AR17) Apreciar e experimentar 
composições musicais, explorando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de 

modo individual, coletivo e colaborativo. 

• (EF05AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro infantil, explorando 

desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 

elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial 

a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EFAI 
5º ANO 

• (EF05EF16*) explorar e aplicar diferentes 
estratégias na prática de jogos de tabuleiro. 

• (EF05EF05A) Experimentar e fruir esportes de 
campo taco, rede/parede comparando seus elementos comuns, 

criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua 

execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

• (EF05EF05B). Identificar as características das 

práticas lúdicas esportivas e dos jogos Pré-desportivos 

diferenciando-os dos esportes de campo taco, rede / parede. 

• (EF05EF08) Criar e utilizar estratégias para 

resolver os desafios na execução de elementos básicos de 

apresentações coletivas de ginástica geral, adotando 

procedimentos de segurança. 

• (EF05EF11) Formular e utilizar estratégias para 
a execução de elementos constitutivos das danças do mundo. 

• (EF05EF15) Identificar as semelhanças e 
diferenças das lutas do contexto comunitário e regional, 

incluindo as de matrizes indígena e africana. 

• (EF05EF18*) identificar as capacidades físicas 
mobilizadas na prática das brincadeiras e jogos e da ginástica 

geral. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS – EFAI 5º ANO 

• Escuta e compreensão oral – reconhecer 

vocabulário relacionado a comida (ingredientes de receita, 
frutas típicas), direções, animais, meio de transporte, placas de 

trânsito, números (horas). 

• Leitura – reconhecer informações gerais e 

especificas e a função social dos gêneros textuais: receita, 

instruções e relatos. 

• Cultura – reconhecer manifestações culturais 
na culinária, música, literatura, artes e pontos turísticos de 

diferentes nacionalidades. 

• Leitura e compreensão escrita – compreender 
informações gerais e especificas em receitas, cartoons, guia 

turístico e carta pessoal. 

• Produzir textos dos gêneros textuais utilizando 
adequadamente as estruturas gramaticais: cartoon, receita e 

carta pessoal. 

 
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – EFAI 5º 
ANO 

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS 

O aluno deverá ser capaz de: 

• (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números 

racionais positivos na forma decimal com compreensão das 

principais características do sistema de numeração decimal, 

utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a 

reta numérica. 

• (EF05MA03) Identificar e representar frações 

(menores e maiores que a unidade), associando-as ao 

resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, 

utilizando a reta numérica como recurso. 

• (EF05MA06) Associar as representações 10%, 

25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, 

quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular 

porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, em contextos de educação financeira, entre 
outros. 

• (EF05MA07) Resolver e elaborar situações-

problema de adição e subtração com números naturais e com 

números racionais, cuja representação decimal seja finita, 

utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos. 

• (EF05MA08) Resolver e elaborar situações- 

problema de multiplicação e divisão envolvendo números 

naturais e números racionais cuja representação decimal é 

finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de 

zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA 

• (EF05MA12) Resolver situações-problema que 

envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor 

a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, 

ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

UNIDADE TEMÁTICA: GEOMETRIA 

• (EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes 

representações para a localização de objetos no plano, como 

mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 

geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de 

coordenadas cartesianas. 

• (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-

los, utilizando mate- rial de desenho ou tecnologias digitais. 

UNIDADE TEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS 

• (EF05MA19) Resolver e elaborar situações-

problema envolvendo medidas de diferentes grandezas como 
comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, 

reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o 

centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas 

entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

• (EF05MA20) Concluir, por meio de 

investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter 

áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área 

podem ter perímetros diferentes. 

UNIDADE TEMÁTICA: PROBABILIDADE E ESTATISTICA 

• (EF05MA23) Determinar a probabilidade de 

ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando 

todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 

(equiprováveis). 

• (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo 

variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados 

por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, 

com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto 

escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos 

resultados. 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS – EFAI 5º ANO 

• (EF05CI02) Reconhecer as mudanças de 

estado físico da água estabelecendo relação com o ciclo 
hidrológico e suas implicações na agricultura, no clima, na 

geração de energia elétrica, na produção tecnológica, no 
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provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas 

em diferentes escalas: local, regional e nacional. 

• (EF05CI14) Comunicar por meio da tecnologia 
a importância das ações sustentáveis para a manutenção do 

equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como um 

modo de intervir na saúde coletiva. 

• (EF05CI04) Identificar os usos da água nas 
atividades cotidianas, do campo, no transporte, na indústria, no 

lazer e na geração de energia, para discutir e propor formas 

sustentáveis de utilização desse recurso. 

• (EF05CI05) Construir proposta coletiva 
incentivando o consumo consciente e discutir soluções 

tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola e nos demais 

espaços de vivência. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA – EFAI 5º ANO 

• (EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das 

religiões na composição identitária dos povos antigos. 

• (EF05HI08) Identificar formas de marcação da 

passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os 

povos indígenas originários e os povos africanos. 

• (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 

temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por 

meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

• (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

• (EF05HI11A*) Reconhecer e respeitar a 

diversidade humana. 

• (EF05HI11B*) Criar e desenvolver projetos de 

combate ao preconceito no âmbito escolar e/ ou na 

comunidade, promovendo a empatia e a inclusão. 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – EFAI 5º ANO 

• (EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais a partir do município e da Unidade da 

Federação, estabelecendo relações entre os fluxos migratórios 

internos e externos e o processo de urbanização e as 

condições de infraestrutura no território brasileiro. 

• (EF05GE14*) Descrever o processo histórico e 
geográfico de formação de sua cidade, comparando-as com 

outras cidades da região e do Brasil, analisando as diferentes 

formas e funções. 

• (EF05GE15*) Identificar e interpretar as 
características do processo de urbanização no Estado de São 

Paulo e no Brasil, a partir das mudanças políticas, culturais, 

sociais, econômicas e ambientais entre a cidade e o campo. 

• (EF05GE16*) Relacionar o papel da tecnologia 
e comunicação na interação entre cidade e campo, discutindo 

as transformações ocorridas nos modos de vida da população 

e nas formas de consumo em diferentes tempos. 

• (EF05GE06) Identificar e comparar 

transformações dos meios de transporte e de comunicação, 

discutindo os tipos de energia e tecnologias utilizadas, em 
diferentes lugares e tempos. 

• (EF05GE19*) Identificar as principais fontes de 

energia utilizadas no seu município e no Estado de São Paulo, 

analisar os impactos socioambientais e propor alternativas 

sustentáveis para diversificar a matriz energética. 

• (EF05GE20*) Identificar práticas de uso 
racional da energia elétrica e propor ações de mudanças de 

hábitos, atitudes e comportamentos de consumo, em diferentes 

lugares. 

• (EF05GE09) Estabelecer conexões e 
hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas 

temáticos e representações gráficas. 

• (EF05GE11) Identificar e descrever problemas 
socioambientais que ocorrem no entorno da escola e da 

residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 

patrimônio histórico entre outros), analisar as diferentes origens 

e propor soluções (inclusive tecnológicas) para esses 

problemas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

RESOLUÇÃO SME Nº 006/2022  

DE 01 de novembro de 2022. 

Dispõe sobre as normas de funcionamento para as escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema Municipal 

de Ensino de Itaoca, organização do calendário 2023 e edidas 

para recuperação de aprendizagem. 

A Secretária de Educação, Regina Célia Nunes da Silva Oliver, 

no uso de suas atribuições, fixa normas de funcionamento para 

o Sistema Municipal de Ensino, com fundamento na Lei 

9.394/1996, no Decreto 9.057/2017 e na Lei Estadual 
10403/71, e Lei municipal nº 750 de 18/07/2022 e 

considerando: 

• A resolução SME nº 06   do 

calendário escolar resolve: 

 

Artigo 1º - As aulas do Sistema Municipal de Educação, a 

partir de 01 de fevereiro de 2023, serão 

ofertadas por meio de atividades 

presenciais, seja por tecnologia, projetos 

de apoio escolar para recuperação de 

aprendizagem. 

Artigo 2º - As atividades programadas na rede municipal de 

ensino com período Integral de 07 

h/a, tem como objetivo: 

I - Incluir as aulas com tempo de 45minutos para 

ampliar atividades em parte diversificada e parte comum 

do currículo sendo: 

• 10 minutos de 
intervalo.  

• 30 minutos de 
intervalo para 

almoço. 

II- Planejamento: dias 26, 27, 30 e 31 de 
janeiro de 2023; 

• 23 e 24 de fevereiro 
de 2023 e 31 de julho 

de 2023. 

III - 1º Bimestre: 01/02 a 28/04 total dias letivos 

2º Bimestre: 02/05 a 30/06 total dias letivos 

Recesso 

escolar   03/07 a 28/07 

3ª Bimestre: 01/08 a 11/10 total dias letivos 

4º Bimestre: 13/10 a 19/12 total dias letivos   

 Parágrafo único: Atribuição de aulas de 01 a 10/12 conforme 

lei municipal nº 570 de 03/04/2017 e Recesso escolar 20/12 a 

31/12 para organização de registros e documentação escolar. 

Artigo 3º - O Sistema de Ensino Municipal registrará de forma 
pormenorizada e arquivar as 

comprovações que demonstram as 

atividades escolares realizadas como 

apoio escolar; 

Artigo 4º - Os registros que comprovarão as atividades 

pedagógicas propostas e 

desenvolvidas são: 

I – Planejamento, plano de trabalho 

docente mensal e rotina 

semanal, na educação 

Infantil de acordo com os 

Campos de Experiências e 

Ensino Fundamental áreas 

do conhecimento; 

II – Relatórios com feedback do 

professor (avaliação das 
atividades propostas); 

III – Portfólio com atividades do aluno 

em anexo e o relatório; 

IV – Professor registrar em diários de 

classe de acordo com 
deliberação nº 02 de 

06/11/2020. 

Artigo 5° - O acompanhamento geral, coordenação e o arquivo 

das atividades desenvolvidas serão 

de responsabilidade da equipe 

escolar. 

Artigo 6º- A coordenação pedagógica elaborará um roteiro de 

estudo e acompanhamento das 

atividades dos professores, por 

meio de atas, relatórios, planilhas, 

devolutiva ao professor dos planos 

e rotinas, registros dos assuntos 

enviados nos grupos de WhatsApp 

da escola; 

Artigo 7º - A secretaria de educação municipal juntamente com 
a supervisão fica responsáveis por 

monitorar todas as atividades e 

registros. 

Artigo 8º – Esta resolução entrará em vigor na data da 

publicação. 

Itaoca, 01de novembro de 2022. 
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_____________________________________________ 

Regina Célia Nunes da Silva Oliver 

Secretaria Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 

RESOLUÇÃO Nº 007/2022 

 DE 01 de novembro de 2022. 

ispõe sobre as matrizes curriculares da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, a partir do ano letivo de 2023 e dá 

providências correlatas.” 

Regina Célia Nunes da Silva Oliver, Secretário (a) Municipal 

de Educação de Itaoca, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º - As matrizes curriculares da 
Educação Integral da rede Municipal de Educação nos 

segmentos Infantil na modalidade Creche: Maternal I e 

Maternal II; Infantil na modalidade de Pré-escola etapa I e 

etapa II e do Ensino Fundamental (anos iniciais – 1º ao 5º ano) 

das escolas pertencentes à rede Municipal de Ensino de Itaoca 

passam a vigorar em Regime Integral, turno de 7 horas com 8 

aulas de 45 minutos, a partir do ano letivo de 2023, de acordo 

com o disposto nos anexos desta Resolução. 

Art. 2º - As autoridades escolares 

devem tomar as providências necessárias para o cumprimento 
do disposto nesta Resolução. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Itaoca, 01 de novembro de 2022. 

_______________________________________ 
REGINA CELIA NUNES DA SILVA OLIVER 

 
Secretária Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo 
 

ANEXO I 
MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO INFANTIL  

MODALIDADE CRECHE – MATERNAL I E MATERNAL II 
(REGIME INTEGRAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 
Turismo 
ANEXO II 

MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO INFANTIL –  
MODALIDADE PRÉ ESCOLA – ETAPA I E ETAPA II 

 (REGIME INTEGRAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I E PRÉ II -REGIME INTEGRAL 

PERÍODO DIURNO. 
 

MÓDULO: 40 SEMANAS ANUAIS – 08 AULAS DIÁRIAS – 45 MINUTOS – 40 
AULAS SEMANAIS 
MÓDULO: 08 AULAS DIARIAS DE 45 MINUTOS – 40 AULAS SEMANAIS – 40 
SEMANAS ANUAIS 
HORÁRIO DAS AULAS: DAS 8h00 às 15h00 
INTERVALOS: intervalo de 15 minutos para lanche e 30 minutos para almoço. 
 
DIREITOS DE 
APRENDIZAG

EM 

CAMPOS DE 
EXPERIENCIA 

PRÉ 
ESCOLA – 
ETAPA I 

PRÉ 
ESCOLA – 
ETAPA II 

 
CONVIVER 

BRINCAR  

PARTICIPAR 

EXPLORAR 

EXPRESSAR 

CONHECER 

TRAÇOS – 
SONS – CORES 
E FORMAS 

04 
AULAS/SEM

ANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 

 
O EU – O 
OUTRO E O 
NÓS 

04 
AULAS/SEM

ANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 

 
ESCUTA – FALA 
– PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

04 
AULAS/SEM

ANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 
CORPO – 
GESTOS E 
MOVIMENTO 

04 
AULAS/SEM

ANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 

 
ESPAÇOS – 
TEMPOS – 
QUANTIDADES 
– RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇ
ÕES 

04 AULAS 
/SEMANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 20 
AULAS/SEM

ANA 

20 
AULAS/SEM

ANA 
TOTAL DE AULAS ANUAL  800 AULAS 800 AULAS 

 

PARTE 
COMPLEMEN

TAR 

 

LINGUAGEM 
ARTISTICA – 

Música - Teatro – 
Dança – Arte 

 

04 
AULAS/SEM

ANA 

 

04 
AULAS/SEM

ANA 
LETRAMENTO 
DIGITAL – 
Informática 

02 
AULAS/SEM

ANA 

02 
AULAS/SEM

ANA 
INGLÊS 02 

AULAS/SEM
ANA 

02 
AULAS/SEM

ANA 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

04 
AULAS/SEM

ANA 

04 
AULAS/SEM

ANA 
TOTAL AULAS COMPLEMENTARES 12 

AULAS/SEM
ANA 

12 
AULAS/SEM

ANA 
TOTAL DE AULAS ANUAL 
COMPLEMENTARES 

480 AULAS 
ANUAL  

480 AULAS 
ANUAL  

TOTAL HORÁRIA ANUAL 1.280 
HORAS 

1.280 
HORAS 

 

FUNDAMENTO LEGAL: LDBEN 9394/96, LEI 11.525 DE 25/09/2007, Lei 
12.472 de 1º/09/2011, Lei 13.006 de 26/06/2014, Lei 13.278 de 02/05/2016, 
DELIBERAÇÃO CME Nº 001, 19 de julho de 2022, Resolução SME nº 07 de 

01/11/2022 

 

 
CEMEI “A MAGIA DE EDUCAR” - EDUCAÇÃO INFANTIL – 

MATERNAL I  E MATERNAL II - REGIME INTEGRAL  
PERÍODO DIURNO. 

 
MÓDULO: 40 SEMANAS ANUAIS – 04 AULAS DIÁRIAS – 45 
MINUTOS – 40 AULAS SEMANAIS 
MÓDULO: 08 AULAS DIARIAS DE 45 MINUTOS - 40 AULAS 
SEMANAIS – 40 SEMANAS ANUAIS 
HORÁRIO DAS AULAS: DAS 8h00 às 15h00 
INTERVALOS: intervalo de 15 minutos para lanche e 30 
minutos para almoço. 
 
 

AMPARO LEGAL: LDB Nº 9394/96 – LEI 11.525 DE 
25/09/2007, Lei 12.472 de 1º/09/2011, Lei 13.006 de 
26/06/2014, Lei 13.278 de 02/05/2016, DELIBERAÇÃO CME 
Nº 001, 19 de julho de 2022, Resolução SME nº 07 de 
01/11/2022. 

 
DIREITOS 

DE 
APRENDIZ

AGEM 

CAMPOS DE 
EXPERIENCI

A 

MATERNA
L I 

MATERNA
L II 

 
CONVIVER 

BRINCAR  

PARTICIP
AR 

EXPLORA
R 

EXPRESS
AR 

CONHECE
R 

TRAÇOS – 
SONS – 
CORES E 
FORMAS 

04 
AULAS/SE

MANA 

04 
AULAS/SE

MANA 

 
O EU – O 
OUTRO E O 
NÓS 

04 
AULAS/SE

MANA 

04 
AULAS/SE

MANA 

 
ESCUTA – 
FALA – 
PENSAMENT
O E 
IMAGINAÇÃO 

04 
AULAS/SE

MANA 

04 
AULAS/SE

MANA 

CORPO – 
GESTOS E 
MOVIMENTO 

04 
AULAS/SE

MANA 

04 
AULAS/SE

MANA 

 
ESPAÇOS – 
TEMPOS – 
QUANTIDAD
ES – 
RELAÇÕES E 
TRANSFORM
AÇÕES 

04 AULAS 
/SEMANA 

04 
AULAS/SE

MANA 

   
TOTAL DA BASE NACIONAL 
COMUM 

20 
AULAS/SE

MANA 

20 
AULAS/SE

MANA 
TOTAL DE AULAS ANUAL DO 
CURSO 

800 
AULAS 

800 
AULAS 

 

PARTE 
DIVERSIFI

CADA 

 

LINGUAGEM 
ARTISTICA –  

Música - 
Teatro - 
Dança - Arte 

 

06 
AULAS/SE

MANA 

 

04 
AULAS/SE

MANA 

INGLES 02 
AULAS/SE

MANA 

02 
AULAS/SE

MANA 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

04 
AULAS/SE

MANA 

04 
AULAS/SE

MANA 
TOTAL AULAS 
COMPLEMENTARES 

12 
AULAS/SE

MANA 

12 
AULAS/SE

MANA 
TOTAL DE AULAS ANUAL 
COMPLEMENTARES 

480 
AULAS 
ANUAL  

480 
AULAS 
ANUAL  

TOTAL HORÁRIA ANUAL 1.280 
HORAS 

1.280 
HORAS 



  
 

 
Página 17 de 17 

 

Ano III – Edição 93 de 09 de novembro de 2022 - Diário Oficial de Itaoca – SP - Instituído pela Lei  Nº 701 de 30 de novembro de 2020 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 – Centro -  CEP 18360-000 – Itaoca-SP -  Fone (15) 3557-1118 / 3557-1145 e-mail : pmitaoca@gmail.com 
http://www.itaoca.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo 
ANEXO III 

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS - 1º AO 5º ANO  

(REGIME INTEGRAL) 

 

LICITAÇÕES/CONTRATOS 
 
Processo nº 053/2022 - Tomada de Preços sob nº 020/2022 

A Prefeitura do Município de Itaoca/SP torna público aos 

interessados na licitação modalidade Tomada de Preços nº 

020/2022, Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS 
RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO CENTRO DA CIDADE DE 

ITAOCA/SP, conforme especificações constantes no edital e 

seus anexos. Limite para protocolo dos envelopes 08h30min do 

dia 30 de novembro de 2022 e a sessão pública do certame 

está previsto para o mesmo dia as 09H. O Edital completo 

encontra-se disponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço 

Municipal e e-mail licitacoes.itaoca@gmail.com. Antonio Carlos 

Trannin – Prefeito Municipal.  

 

Processo nº 054/2022 - Pregão Presencial (Registro de 
preços) nº 018/2022 A Prefeitura do Município de Itaoca/SP 

torna público aos interessados que realizará licitação 

modalidade Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 

018/2022, objeto: Registro de Preços para eventual contratação 

de empresa especializada para prestar serviços de Laboratório 
de Prótese Dentária a este Município Itaoca/SP. Abertura da 

sessão será no dia 01 de dezembro de 2022 as 09h. O edital 

encontra-se disponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço 

Municipal e e-mail licitacoes.itaoca@gmail.com. Antonio Carlos 

Trannin – Prefeito Municipal. 
 

 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º AOS 5º ANOS – REGIME 

INTEGRAL  
PERÍODO DIURNO. 

 
MÓDULO: 08 AULAS DIARIAS DE 45 MINUTOS - 40 AULAS SEMANAIS – 40 
SEMANAS ANUAIS 
HORÁRIO DAS AULAS:  DAS 8h00 às 15h00 
INTERVALOS: intervalo de 15 minutos para lanche e 30 minutos para almoço. 
 

 

BASE 

NACI
ONAL 

COM
UM 

CURR
ICUL
AR 

ÁREA 
DE 

CON
HECI
MENT

O 

COM
PON
ENT

E 

CUR
RICU
LAR 

AULAS       SEMANAIS T
O
T
A
L 
D
E 
A
U
L
A
S 
A
N
U
A
L 

 

1
º 
A
N
O 

2
º 
A
N
O 

3
º 
A
N
O 

4
º 
A
N
O 

5
º 
A
N
O 

 

LING
UAGE

NS 

LING
UA 

POR
TUG
UES

A 

1
2 

1
2 

1
1 

1
0 

1
0 

2.
20
0 

ART
E 

1 1 1 1 1 20
0 

EDU
CAÇ
ÃO 
FÍSI
CA 

1 1 1 1 1 20
0 

MATE
MÁTI
CA 

MAT
EMÁ
TICA 

7 7 8 9 9 1.
60
0 

CIÊN
CIAS 
DA 

NATU
REZA 

CIEN
CIAS  

1 1 1 1 1 20
0 

CIEN
CIAS 
HUM
ANAS 

HIST
ÓRIA 

1 1 1 1 1 20
0 

GEO
GRA
FIA 

1 1 1 1 1 20
0 

TOTAL BASE NACIONAL 
COMUM 

2
4 

2
4 

2
4 

2
4 

2
4 

4.
80
0 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

INGL
ES 

1 1 1 1 1 20
0 

TOTAL DE AULAS 
SEMANAIS  

2
5 

2
5 

2
5 

2
5 

2
5 

5.
00
0 

 

 

PART
E 

COM
PLEM
ENTA

R 

 

ACOMPANHAME
NTO 

PEDAGÓGICO 
DE LEITURA E 

ESCRITA  

2 2 2 2 2 40
0 

ACOMPANHAME
NTO 

PEDAGÓGICO 
MATEMÁTICA – 
Ed. Financeira 

4 4 4 4 4 80
0 

LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

Música – Dança - 
teatro 

3 3 3 3 3 60
0 

ESPORTE E 
ATIVIDADES 

PRÉ 
DESPORTIVAS – 
Futsal – Futebol – 

Natação – 
Ginastica 
Artística 

4 4 4 4 4 80
0 

LETRAMENTO 
DIGITAL 

2 2 2 2 2 40
0 

TOTAL DE PARTE 
COMPLEMENTAR - 

INTEGRAL 

1
5 

1
5 

1
5 

1
5 

1
5 

3.
00
0 

TOTA
L DE  

AULAS 
SEMANAIS 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

8.
00
0 

TOTA
L DE  

AULAS ANUAIS 1.
6
0
0 

1.
6
0
0 

1.
6
0
0 

1.
6
0
0 

1.
6
0
0 

8.
00
0 

 

FUNDAMENTO LEGAL: LDBEN 9394/96, LEI 11.525 DE 25/09/2007, Lei 
12.472 de 1º/09/2011, Lei 13.006 de 26/06/2014, Lei 13.278 de 02/05/2016, 
DELIBERAÇÃO CME Nº 001, 19 de julho de 2022, Resolução SME nº 07 de 

01/11/2022 
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