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Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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APRESENTAÇÃO 

       Considerando a suspensão das aulas em decorrência da 

pandemia ocasionada pela COVID-19, e consequente necessidade de 

reorganização dos processos de ensino e aprendizagem, a Secretaria 

de Educação do Recife apresenta a Matriz Curricular para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com destaques (realce 

na cor amarela) nos Objetivos de Aprendizagem e Conteúdos 

prioritários, a serem considerados nos planejamentos de atividades 

não presenciais ou quando do retorno às aulas presenciais para o ano 

letivo de 2020. Isso não impede o trabalho com os demais Objetivos 

de Aprendizagem e Conteúdos que não estão realçados em amarelo, 

uma vez que este documento sinaliza o que é prioritário, mas 

considera que a ação pedagógica pode e deve ultrapassar essas 

sinalizações.  

       Desse modo, mantemos como horizonte o fato de que este 

documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 

e revisada em 2018/2019, a partir da homologação da BNCC (2017), 

cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( 

www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ), e nos afastamos de 

reducionismos concebendo a plenitude e flexibilidade do currículo, 

algo fundamental para o contexto que estamos vivendo.  

      Reforçando essa concepção, esclarecemos que na coluna dos 

Direitos de Aprendizagem não houve realce em amarelo, pois, como 

já é do conhecimento da Rede, dependendo da intencionalidade do 

(a) docente, os Objetivos de Aprendizagem podem ser articulados a 

um ou a mais de um Direito de Aprendizagem. Por fim, ressaltamos 

que a coluna com a sinalização dos Bimestres permanece, uma vez 

que é parte do documento curricular (2019/2020), mas que o 

período de trabalho dos itens ocorrerá de acordo com orientações 

da Secretaria de Educação e organização do tempo pedagógico pelo 

(a) professor (a). A última coluna da matriz curricular, contém em 

sequência os Códigos de Habilidades da BNCC (2017), que  

permanecem apenas para demonstrar a relação entre esses códigos 

e o eixo de cada  componente, mas não são objetos do planejamento 

docente. 

       Esperamos com isso, reunir esforços no sentido de proporcionar 

subsídios com vistas à garantia dos Direitos de Aprendizagem dos 
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(as) estudantes, preservando os eixos e princípios basilares que 

constituem a RMER. 
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Na coluna com os Direitos 

de Aprendizagem  não há 

realces em amarelo, pois os 

objetivos de aprendizagem 

podem ser relacionados a 

um ou mais Direito, de 

acordo com a 

intencionalidade da ação 

docente. 

Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários 

estão realçados em amarelo, mas isso não impede que 

na ação pedagógica se considere itens além dos 

realçados. 

A coluna com a sinalização 

dos bimestres permanece 

por ser parte do 

documento original, mas o 

período da ação 

pedagógica será 

desenvolvido de acordo 

com orientações da 

Secretaria de Educação e 

organização do tempo 

pedagógico pelo (a) 

professor (a); - A coluna 

com os Códigos de 

Habilidades da BNCC, 

permanecem apenas para 

demonstrar a relação entre 

esses códigos e o eixo de 

cada  componente 

curricular, mas não são 

objeto do planejamento  

docente. 
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entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 1º - TEATRO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 1º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 1º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 2º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - DANÇA 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

39 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 3º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - ARTES VISUAIS 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - DANÇA 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

50 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - DANÇA 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

51 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - DANÇA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - DANÇA 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

53 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 4º - MÚSICA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

ARTE 5º - TEATRO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

 
CIÊNCIAS  1º AO 5º ANO
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 1º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 2º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 2º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 2º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 3º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 3º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 3º ANO 
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da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 5º ANO 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

88 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

CIÊNCIAS - 5º ANO 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

89 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

GEOGRAFIA  1º AO 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

GEOGRAFIA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

GEOGRAFIA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

GEOGRAFIA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

GEOGRAFIA 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA  1º AO 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 2º ANO 

 

 

Quadro 70 – História (2º ano) 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 2º ANO 
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Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 3º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 3º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

HISTÓRIA - 5º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

                                     1º AO 5º ANO 

 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

MATEMÁTICA - 2º ANO 

  

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

180 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
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a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 

MATEMÁTICA - 5º ANO 

 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/


PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
EFER PROFESSOR PAULO FREIRE 
 

231 

Ressaltamos que este documento integra a Política de Ensino da RMER, publicada em 2015 e revisada em 2018/2019, a partir da homologação 
da BNCC (2017), cuja versão completa pode ser acessada no site da EFER ( www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ ). 

- Objetivos de Aprendizagem e conteúdos prioritários estão realçados em amarelo, mas isso não impede que na ação pedagógica se 
considere itens além dos realçados; - Direitos de Aprendizagem não estão realçados em amarelo, pois são elencados de acordo com 
a intencionalidade docente; - A coluna com a sinalização dos bimestres permanece por ser parte do documento original, mas o 
período da ação pedagógica será desenvolvido de acordo com orientações da Secretaria de Educação e organização do tempo 
pedagógico pelo (a) docente; - A coluna com os Códigos de Habilidades da BNCC, permanecem apenas para demonstrar a relação 
entre esses códigos e o eixo de cada  componente curricular, não sendo objeto do planejamento. 
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