
28 CURRÍCULO DA CIDADE

O direito à educação implica a garantia das condições e oportunida-
des necessárias para que os estudantes tenham acesso a uma formação 
indispensável para a sua realização pessoal, formação para a vida produ-
tiva e pleno exercício da cidadania. Assim sendo, o Currículo da Cidade 
define uma Matriz de Saberes, com a qual as Áreas do Conhecimento 
devem se comprometer em cada ciclo do Ensino Fundamental.

Além disso, essa Matriz orienta o papel da SME, das equipes de formação dos 

órgãos regionais, dos supervisores escolares, dos diretores e coordenadores pedagó-

gicos das escolas e dos professores da Rede Municipal de Ensino na garantia desses 

saberes, sobretudo ao selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas 

ao longo do Ensino Fundamental e fomentar a revitalização das práticas pedagógi-

cas, a �m de darem conta desse desa�o. Ressalta-se que em publicação sobre direitos 

de aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral (2016), a SME já reconhecia a 

importância de se estabelecer uma relação direta entre a vida e o conhecimento sobre 

ela e de se promover a pluralidade e a diversidade de experiências no universo escolar.

REFERÊNCIAS QUE ORIENTAM A MATRIZ DE SABERES

A Matriz de Saberes estabelecida pelo Currículo da Cidade fundamenta-se em:

1. Princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2013, p. 107-108), orientados para o exercício da cidadania respon-

sável, que levem à construção de uma sociedade mais igualitária, justa, democrá-

tica e solidária. 

Princípios Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de 

respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a pro-

moção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quais-

quer manifestações de preconceito e discriminação;
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Princípios Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cida-

dania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrá-

tico e dos recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à edu-

cação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios de 

exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de 

direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades de redu-

ção da pobreza e das desigualdades sociais e regionais;

Princípios Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da 

racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercí-

cio da criatividade; de valorização das diferentes manifestações cultu-

rais, especialmente as da cultura brasileira; de construção de identidades 

plurais e solidárias.

2. Saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos edu-

candos no século XXI e ajudam a lidar com as rápidas mudanças e incertezas em 

relação ao futuro da sociedade.

3. Abordagens pedagógicas que dão voz aos estudantes, reconhecem e valorizam 

suas ideias, opiniões e experiências de vida, além de permitir que façam escolhas e 

participem ativamente das decisões tomadas na escola e na sala de aula.

4. Valores fundamentais da contemporaneidade baseados em “solidariedade, 

singularidade, coletividade, igualdade e liberdade”, os quais buscam eliminar 

todas as formas de preconceito e discriminação, como orientação sexual, gênero, 

raça, etnia, de#ciência e todas as formas de opressão que coíbem o acesso dos 

estudantes à participação política e comunitária e a bens materiais e simbólicos. 

5. Concepções de Educação Integral e Educação Inclusiva voltadas a promover 

o desenvolvimento humano integral e a equidade, de forma a garantir a igualda-

de de oportunidades para que os sujeitos de direito sejam considerados a partir 

de suas diversidades, possam vivenciar a escola de forma plena e expandir suas 

capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais e culturais.

Além disso, a Matriz de Saberes do Currículo da Cidade fundamenta-se em 

marcos legais e documentos o#ciais socialmente relevantes, os quais indicam ele-

mentos imprescindíveis de serem inseridos em propostas curriculares alinhadas 

com conquistas relacionadas aos direitos humanos, em geral, e ao direito à edu-

cação em especí#co. São eles:

Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, Direitos da Infância 

e da Adolescência e Direitos das Pessoas com De#ciências;

Artigos 205, 207 e 208 da Constituição Federal (1988);

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (1996);

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990);
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MATRIZ DE SABERES

A Matriz de Saberes tem como propósito:

Formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma socie-

dade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável.

A Matriz de Saberes indica o que crianças, adolescentes e jovens devem 

aprender e desenvolver ao longo dos seus anos de escolaridade e pode ser sinteti-

zada no seguinte esquema:

 Fonte: NTC - SME
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Descreveremos a seguir cada um dos princípios explicitados no esquema da 

Matriz de Saberes:

1. Pensamento Científico, Crítico e Criativo

Saber: Acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, pensa-

mento cientí!co, crítico e criativo;

Para: Observar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses; re#e-

tir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade; produzir e utilizar 

evidências.

2. Resolução de Problemas

Saber: Descobrir possibilidades diferentes, avaliar e gerenciar, ter ideias originais 

e criar soluções, problemas e perguntas;

Para: Inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos e agir de 

forma propositiva em relação aos desa!os contemporâneos.

3. Comunicação

Saber: Utilizar as linguagens verbal, verbo-visual, corporal, multimodal, artísti-

ca, matemática, cientí!ca, LIBRAS, tecnológica e digital para expressar-se, par-

tilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;

Para: Exercitar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, compartilhar sabe-

res, reorganizando o que já sabe e criando novos signi!cados, e compreender o 

mundo, situando-se em diferentes contextos socioculturais.

4. Autoconhecimento e Autocuidado

Saber: Conhecer e cuidar de seu corpo, sua mente, suas emoções, suas aspirações 

e seu bem-estar e ter autocrítica;

Para: Reconhecer limites, potências e interesses pessoais, apreciar suas próprias 

qualidades, a !m de estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar 

hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber 

lidar com a in#uência de grupos.

5. Autonomia e Determinação

Saber: Organizar-se, de!nir metas e perseverar para alcançar seus objetivos;

Para: Agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos 

e ter con!ança para planejar e realizar projetos pessoais, pro!ssionais e de inte-

resse coletivo.

6. Abertura à Diversidade

Saber: Abrir-se ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade;

Para: Agir com #exibilidade e sem preconceito de qualquer natureza, conviver 

harmonicamente com os diferentes, apreciar, fruir e produzir bens culturais 

diversos, valorizar as identidades e culturas locais.
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7. Responsabilidade e Participação

Saber: Reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsá-

veis para consigo, o outro e o planeta;

Para: Agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os 

direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como 

agente de transformação.

8. Empatia e Colaboração

Saber: Considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os 

demais e tomar decisões coletivas;

Para: Agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios 

de convivência, solucionar con%itos, desenvolver a tolerância à frustração e pro-

mover a cultura da paz.

9. Repertório Cultural

Saber: Desenvolver repertório cultural e senso estético para reconhecer, valorizar 

e fruir as diversas identidades e manifestações artísticas e culturais e participar de 

práticas diversi)cadas de produção sociocultural;

Para: Ampliar e diversi)car suas possibilidades de acesso a produções culturais 

e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 

sociais e relacionais, desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criati-

vidade, percepção, intuição e emoção.

A construção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que cons-

tam nos componentes curriculares no Currículo da Cidade teve como referência 

a matriz de saberes.

TEMAS INSPIRADORES DO CURRÍCULO DA CIDADE

Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da 

sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar 

ativamente da transformação positiva tanto da sua realidade local, quanto dos 

desa)os globais. Temas prementes, como direitos humanos, meio ambiente, desi-

gualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, 

populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, 

educação )nanceira, consumo e sustentabilidade, entre outros, precisam ser 

debatidos e enfrentados, a )m de que façam a humanidade avançar.

O desa)o que se apresenta é entender como essas temáticas atuais podem ser 

integradas a uma proposta inovadora e emancipatória de currículo, bem como 

ao cotidiano de escolas e salas de aula. Foi com essa intenção que o Currículo 

da Cidade incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pac-

tuados na Agenda 2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas 
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PARTE 2 – LÍNGUA INGLESA

 QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Foco no BRINCAR, a partir das práticas da vida cotidiana relacionadas ao universo da criança e às atividades sociais nas quais interage. 
Gêneros textuais que devem ser priorizados: contos tradicionais, contos de repetição, fábulas, parlendas, cantigas de ciranda, poemas, regras de 
jogos e brincadeiras e  brincadeiras cantadas.

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

PRÁTICAS 
DE LINGUAGEM 
ORAL – 
PRODUÇÃO 
E ESCUTA

Convívio social.
Rotinas de sala.
Interação discursiva.

(EF01LI01) Conhecer e utilizar saudações, cumprimentando em inglês 
(Hi, Hello, Good morning/afternoon, 
Bye/See you).Bye/See youBye/See you

(EF01LI02) Reconhecer elementos que marquem 
a transição na rotina das atividades na aula de inglês (agenda do dia, 
canções de transição, finalização da aula, entre outros).

(EF01LI03) Participar de atividades lúdicas (cantar, dançar, brincar). 

(EF01LI04) Experimentar brincadeiras, acompanhando 
as orientações do professor de Língua Inglesa.

(EF01LI05) Perguntar e dizer o nome (What’s your name? I’m... / My 
name’s ...).

PRÁTICAS 
DE LEITURA 
DE TEXTOS

Estratégias de leitura
Práticas de leitura/
letramento.

(EF01LI06) Mobilizar o repertório para antecipar 
os elementos de uma narrativa.

(EF01LI07) Reconhecer uma história contada por meio de recursos 
multimodais e/ou relato do professor.

PRÁTICAS 
DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

Repertório lexical: 
família, animais de 
estimação, partes do 
corpo (3) e verbos 
relativos a movimentos 
corporais do brincar.

(EF01LI08) Usar expressões para apresentar um amigo, os membros da 
família e animais de estimação (This is my friend... / This is my momfamília e animais de estimação ( ...).

(EF01LI09) Reconhecer instruções indicativas 
de movimentos corporais (por exemplo, jump, turn around, raise your 
hand, touch your nose, go, stand still, 
sit down, run).sit down, runsit down, run

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL

Brincadeiras infantis ao 
redor do mundo.

(EF01LI10) Conhecer brincadeiras ao redor do mundo, 
de crianças falantes de inglês como língua nativa 
ou língua adicional.
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

PRÁTICAS 
DE LINGUAGEM 
ORAL – 
PRODUÇÃO 
E ESCUTA

Rotinas de sala.
Convívio social.
Interação discursiva.

(EF02LI01) Construir, com a mediação do professor, 
a agenda da aula de Língua Inglesa. 

(EF02LI02) Interagir com o professor e colegas de forma respeitosa, 
utilizando as expressões “excuse me”, “please”, “pleaseplease thank you”. thank youthank you

(EF02LI03) Experimentar brincadeiras em inglês, repetindo 
espontaneamente algumas palavras e/ou expressões a convite 
do professor.

(EF02LI04) Participar da dramatização de uma história contada.

PRÁTICAS 
DE LEITURA 
DE TEXTOS

Estratégias de leitura.
Práticas de leitura/
letramento.

(EF02LI05) Reconhecer as características do portador (título e autor).

(EF02LI06) Antecipar o tema de uma narrativa por meio de seu título, 
observação de imagens e/ou recursos multimodais.

(EF02LI07) Conhecer uma narrativa acompanhando 
a leitura oralizada3.

PRÁTICAS 
DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

Repertório lexical: 
números cardinais, 
objetos escolares, cores, 
brinquedos favoritos, 
preposições de lugar 
(in, on).in, onin, on

(EF02LI08) Usar vocabulário para descrever as cores de materiais 
escolares e sua localização (My pen case is blue. It is in my school bag).My pen case is blue. It is in my school bagMy pen case is blue. It is in my school bag

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL

Histórias infantis 
ao redor do mundo: 
enfoque multicultural 
e plurilíngue.

(EF02LI09) Conhecer histórias infantis tradicionais de diferentes povos 
e culturas, falantes de diversas línguas, por meio da Língua Inglesa.

(EF02LI10) Explorar as histórias infantis presentes no repertório 
de crianças imigrantes da comunidade.

3. Compreende-se aqui a leitura oralizada como atividade de contação de histórias, leitura em voz alta feita pelo professor de forma lúdica. 
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

PRÁTICAS 
DE LINGUAGEM 
ORAL – 
PRODUÇÃO 
E ESCUTA

Convívio social.
Interação discursiva.

(EF03LI01) Experimentar brincadeiras em inglês repetindo 
espontaneamente algumas palavras e/ou expressões típicas dessas 
vivências.

(EF03LI02) Perguntar e responder sobre o aniversário (When is your 
birthday? May 11th).thth

(EF03LI03) Perguntar e responder a origem (Where are you from? 
Guaianases. / Where is this story from? Canada).Guaianases. / Where is this story from? CanadaGuaianases. / Where is this story from? Canada

PRÁTICAS 
DE LEITURA 
DE TEXTOS

Estratégias de leitura.
Práticas de leitura/
letramento.

(EF03LI04) Reconhecer, em situação de trabalho coletivo, elementos 
de uma narrativa (personagens, enredo, tempo e espaço).

(EF03LI05) Compreender a estrutura composicional de textos 
presentes no cotidiano escolar e familiar (por exemplo, calendário, 
agenda, convite de aniversário, entre outros).

(EF03LI06) Conhecer narrativas, contadas em inglês.

PRÁTICAS 
DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

Repertório lexical: 
números cardinais 
(retomada e ampliação) 
e ordinais, meses do 
ano, dias da semana, 
atividades escolares 
e favoritas, pronomes 
pessoais (I, You).I, YouI, You

(EF03LI07) Reconhecer a data da aula em inglês.

(EF03LI08) Usar vocabulário relativo a preferências sobre atividades 
escolares (I like English / I like reading stories).I like English / I like reading storiesI like English / I like reading stories

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL

Histórias infantis ao 
redor do mundo: 
enfoque em países 
anglófonos.

(EF03LI09) Conhecer histórias infantis típicas de países anglófonos 
(por exemplo, Canadá, Irlanda, Nigéria, Austrália, Índia, Jamaica, entre 
outros).
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