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MATRIZ DE AVALIAÇÃO – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Sabe-se que as matrizes de referência são utilizadas para organizar as 

habilidades e objetos de conhecimento que são mensurados em provas de larga escala, 

nesse caso, no Sistema de Avaliação de Palmas - SAEP.  

A Presente Matriz de Referência é um recorte do Documento Curricular do 

Tocantins - DCT que é utilizado pela Rede Pública Municipal de Palmas, tendo como 

base as matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, 

aprofundada na BNCC - Base Nacional Comum Curricular e em pesquisas em outras 

matrizes de referência de outros estados por meio da internet, além de pesquisas em 

livros didáticos e debates com educadores da rede de ensino deste Município. Assim, 

apresenta somente os conhecimentos plausíveis de serem medidos em uma avaliação de 

larga escala, não abrangendo todos os objetos de conhecimento e as habilidades 

previstas no DCT. 

Uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades, a mais 

importante delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos 

a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes 

curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Ressalta-se que os objetos de 

conhecimento selecionados para a composição desse documento são escolhidos por 

serem considerados essenciais para o período de escolaridade avaliado. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA 

INTRODUÇÃO  

Ensinar Língua Portuguesa na escola é, primordialmente, desenvolver um trabalho de 

linguagens, fazendo com que o aluno consiga observar, descobrir, inferir, refletir sobre o mundo, 

interagir com seu semelhante, por meio do uso funcional da linguagem. O desenvolvimento de 

conhecimentos discursivos e linguísticos permitirá que o estudante saiba se manifestar em diferentes 

situações de interlocução. 

Competências Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

As competências específicas do componente curricular são meios que buscam possibilitar a 

“participação dos estudantes em práticas de diferentes campos de atividades humanas e de p leno 

exercício da cidadania”. (BNCC, BRASIL, 2017, p. 84). 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
a. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos 

contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade 

a que pertencem. 
 

b. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de 

atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de 

construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida 

social. 
 

c. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de 

atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.  
 

d. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades 

linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 
 

e. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequada à situação comunicativa, ao 

interlocutor e ao gênero do discurso/gênero textual. 

 

f. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de 

comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos 

humanos e ambientais. 

 

g. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 
 

h. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais 

(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).  

 

i. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para 

fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência 

com a literatura. 
 

j. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as 

formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e 

realizar diferentes projetos autorais. 

(BRASIL, BNCC, 2017, p. 85). 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º BIMESTRE 

CA EIXO HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

JO
R
N

A
LÍ

S
T
IC

O
/ 

M
ID

IÁ
T
IC

O
 

Leitura 

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem 

o campo jornalístico, os efeitos das novas 

tecnologias no campo e as condições que fazem 

da informação uma mercadoria, de forma a 

poder desenvolver uma atitude crítica frente aos 

textos jornalísticos. 

 

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da 

disseminação de notícias falsas nas redes sociais 

e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a 

partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, 

data e local da publicação, autoria, URL, da 

análise da formatação, da comparação de 

diferentes fontes, da consulta a sites de 

curadoria que atestam a fidedignidade do relato 

dos fatos e denunciam boatos etc. 

 

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas 

(curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e 

textos pertencentes a diferentes gêneros da 

cultura digital (meme, gif, comentário, charge 

digital etc.) envolvidos no trato com a 

informação e opinião, de forma a possibilitar 

uma presença mais crítica e ética nas redes. 

Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção 

da notícia e reportagem (local, 

estadual e nacional). 

 

Reconhecimento de posições 

diferentes entre duas ou mais 

opiniões relativas ao mesmo 

fato ou mesmo tema. 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(meme, gifs, comentário, charge 

digital etc.) em relação aos 

temas das notícias e reporta-

gens estudadas. 

 

Diferenciação de liberdade de 

expressão de discurso de ódio. 

Análise crítica dos diferentes 

gêneros da cultura digital 

(meme, gif, comentário, charge 

digital etc.) 

C
A
M

P
O

S
 D

E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

N
A
 V

ID
A
 P

Ú
B
LI

C
A

 

Leitura 

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos 

legais e normativos de importância universal, 

nacional ou local que envolvam direitos, em 

especial, de crianças, adolescentes e jovens – 

tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a 

Constituição Brasileira, o ECA -, e a 

regulamentação da organização escolar – por 

exemplo, regimento escolar -, a seus contextos 

de produção, reconhecendo e analisando 

possíveis motivações, finalidades e sua 

vinculação com experiências humanas e fatos 

históricos e sociais, como forma de ampliar a 

compreensão dos direitos e deveres, de fomentar 

os princípios democráticos e uma atuação 

pautada pela ética da responsabilidade (o outro 

tem direito a uma vida digna tanto quanto eu 

tenho). 

Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção 

de textos legais e normativos. 
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Análise 

Linguística 

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de 

progressão temática, tais como retomadas 

anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso 

retoe oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes 

correferentes etc.), catáforas (remetendo para 

adiante ao invés de retomar o já dito), uso de 

organizadores textuais, de coesivos etc., e 

analisar os mecanismos de reformulação e 

paráfrase utilizados nos textos de divulgação do 

conhecimento. 

Textualização de textos normati-

vos e legais. 

 

Progressão temática. 

Retomadas anafóricas e catáfo-

ras. 

 

Organizadores textuais e pará-

frase. 

 

A
R
T
ÍS

T
IC

O
- 

LI
T
E
R
Á
R
IO

 

Leitura 

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido de 

correntes do uso de mecanismos de inter-

textualidade (referências, alusões, retomadas) 

entre os textos literários, entre esses textos 

literários e outras manifestações artísticas 

(cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, 

música), quanto aos temas, personagens, estilos, 

autores etc., e entre o texto original e paródias, 

paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-

minuto, vidding, dentre outros. 

Relação entre textos. 

Leitura de obra literária. 

Análise dos mecanismos inter-

textualidade: (referências, alu-

sões, retomadas, paródias, 

paráfrases e pastiches). 

Trailer honesto. 
 

T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, 
de acordo com a norma-padrão, com estruturas 

sintáticas complexas no nível da oração e do 

período. 

Fono-ortografia. 

Oração e período simples e 
composto. 

Orações subordinadas substan-

tivas. 

Orações adjetivas. 

Pronome relativo. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE 

CA EIXO HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

JO
R
N

A
LÍ

S
T
IC

O
/ 

M
ID

IÁ
T
IC

O
 

Leitura 

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses / 

opiniões / posicionamentos explícitos e 

implícitos, argumentos e contra-argumentos 

em textos argumentativos do campo (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, resenha 

crítica etc.), posicionando-se frente à questão 

controversa de forma sustentada. 

Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto - artigo de 

opinião. 

Identificação e avaliação de: tema / 

teses / opiniões / posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos. 

Apreciação e réplica. 

T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em 

produções próprias, orações com a estrutura 

sujeito-verbo de ligação-predicativo. 

(EF09LP10) Comparar as regras de 

colocação pronominal na norma-padrão com 

o seu uso no português brasileiro coloquial. 

(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos de coesão 

sequencial (conjunções e articuladores 

textuais). 

Oração subordinadas. 

Sujeito. 

Verbo de ligação. 

Predicativo. 

 

Colocação pronominal. 

Coesão sequencial. 
 
Conjunções e articuladores textuais. 
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T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E 

A
TU

A
Ç

Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF69LP27) Analisar a forma composicional 

de textos pertencentes a gêneros normativos 

/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas políticos 

(posicionamento quanto a diferentes ações a 

serem propostas, objetivos, ações previstas 

etc.), propaganda política (propostas e sua 

sustentação, posicionamento quanto a temas 

em discussão) e textos reivindicatórios: 

cartas de reclamação, petição (proposta, 

suas justificativas e ações a serem adotadas) 

e suas marcas linguísticas, de forma a 

incrementar a compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros e a possibilitar 

a produção de textos mais adequados e/ou 

fundamentados quando isso for requerido. 

 

Análise da forma composicinal de 

textos pertencentes aos gêneros 

normativos. 

 

A
R
T
ÍS

T
IC

O
-L

IT
E
R
Á
R
IO

 

Leitura 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e 

compreender- selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta características 

dos gêneros e suportes - romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas con-

temporâneas, romances juvenis, biografias 

romanceadas, novelas, crônicas visuais, 

narrativas de ficção científica, narrativas de 

suspense, poemas de forma livre e fixa 

(como haicai), poema concreto, ciberpoema, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

 

Estratégias de leitura. 

Apreciação e réplica. 

Crônica de autores regionais. 

Leitura de obras literárias 

(crônicas de autores regionais). 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE 

JO
R
N

A
LÍ

S
T
IC

O
/M

ID
IÁ

T
IC

O
 

Análise 

Linguística 

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos 

e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao tratamento da informação em 

notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos noticiosos e 

argumenttativos, reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito 

em relatos; as formas de presente e futuro em gêneros 

argumentativos; as formas de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a elaboração do título, 

escolhas lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico-discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens). 

 

Percepção e análise dos 

recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 

publicitários. 

 
As formas de imperativo 

em gêneros publicitários. 

 
Estratégias de persuasão e 

apelo ao consumo utili-

zados (tempo verbal, 

jogos de palavras, metá-

foras, imagens). 
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C
A
M

P
O

S
  

D
A
S
 P

R
Á
T
IC

A
S
 D

E
 

E
S
T
U

D
O

 E
 E

S
Q

U
IS

A
 

Leitura 

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos 

de produção dos gêneros de divulgação científica – 

texto didático, artigo de divulgação científica, 

reportagem de divulgação científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), relatório, relato multimidiático de 

campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 

científica etc. – e os aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas linguísticas características 

desses gêneros, forma a ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

Relação entre contexto de 

produção dos gêneros de 

divulgação científica: ver-

bete de enciclopédia 

(impressa e digital) ou 

e/artigo de divulgação 

científica, esquema, info-

gráfico etc. 

T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em 

produções próprias, o efeito de sentido do uso dos 

verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e 

“permanecer”. 

 

(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de 

orações adjetivas restritivas e explicativas em um 

período composto. 

Efeito de sentido do uso 

dos verbos de ligação. 

 

Elementos notacionais da  

escrita/morfossintaxe. 

 
 Efeitos de sentido do uso 

de orações adjetivas res-

tritivas e explicativas em 

um período composto. 
 

A
R
T
ÍS

T
IC

O
-L

IT
E
R
Á
R
IO

 

Leitura 

(EF89LP34) Analisar a organização de texto dramático 

apresentado em teatro, televisão,cinema, identificando 

e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos 

linguísticos e semióticos que sustentam sua realização 

como peça teatral, novela, filme, etc. 

Reconstrução da textuali-

dade e compreensão dos 

efeitos de sentidos provo-

cados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos em textos 
dramáticos. 

 
Leitura de obra literária. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE 

C
A
M

P
O

S
 D

E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

N
A
 V

ID
A
 P

Ú
B
LI

C
A

 

Leitura 

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de 

solução de problemas, identificando o que se 

pretende fazer / implementar, por que 

(motivações, justificativas), para que (objetivos, 

benefícios e consequências esperados), como 

(ações e passos), quando etc. e a forma de 

avaliar a eficácia da proposta / solução, 

contrastando dados e informações de diferentes 

fontes, identificando coincidências, complemen-

taridades e contradições, de forma a poder 

compreender e posicionar-se criticamente sobre 

os dados e informações usados em funda-

mentação de propostas e analisar a coerência 

entre os elementos, de forma a tomar decisões 

fundamentadas. 

Estratégias e procedimentos 

de leitura em textos reivin-

dicatórios ou propositivos. 
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T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF89LP23) Analisar, em textos argu- 

mentativos, reivindicatórios e propositivos, 

os movimentos argumentativos utilizados 

(sustentação, refutação e negociação), 

avaliando a força dos argumentos utilizados. 
 

(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização 

epistêmica, isto é, modos de indicar uma 

avaliação sobre o valor de verdade e as 

condições de verdade de uma proposição, 

tais como os asseverativos – quando se 

concorda com (“realmente, evidentemente, 

naturalmente, efetivamente, claro, certo, 

lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de 

(“de jeito nenhum, de forma alguma”) uma 

ideia; e os quase-asseverativos, que indicam 

que se considera o conteúdo como quase 

certo (“talvez, assim, possivelmente, 

provavelmente, eventualmente”). 

 

 

Movimentos argumentativos e 
força dos argumentos. 
 

 

 

 

Análise e uso da modalização 
epistêmica. 
Uso de asseverativos e quase- 
- asseverativos. 

A função dos advérbios em 

textos argumentativos. 
 

A
R
T
ÍS

T
IC

O
-L

IT
E
R
Á
R
IO

 

Leitura 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e 

compreender– selecionando procedimentos 

e estratégias de leitura adequados a 

diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – 

romances, contos contemporâneos, mini-

contos, fábulas contemporâneas, romances 

juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, poemas 

de forma livre e fixa (como haicai), poema 

concreto, ciberpoema, dentre outros, 

expressando avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores. 

Estratégias de leitura. 

 

Apreciação e réplica de poemas 

de autores regionais. 

 
Textos em versos (como poemas 

concretos, ciberpoemas, haicais, 

liras, microrroteiros, lambe-

lambes e outros tipos de 

poemas). 

 
Leitura de obra literária 
 

T
O

D
O

S
 O

S
 C

A
M

P
O

S
 

D
E
 A

T
U

A
Ç
Ã
O

 

Análise 

Linguística 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de linguagem como ironia, 

eufemismo, antítese, aliteração, assonância, 

dentre outras. 

Figuras de linguagem. 
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ARTE 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Componente Arte está fundamentado 

ao processo e produção artista cultural, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm 

a expressão visual como elemento de comunicação. (BRASIL,2017). 

 O Componente Arte e suas múltiplas linguagens, artes visuais, dança, música, teatro , são  campos 

de conhecimento essenciais, com suas especificações. 

O Documento Curricular do Tocantins, Componente Arte no Ensino Fundamental, foi pensado de 

forma coletiva, dialogando com as diversas culturas locais e regionais que fazem parte da identidade 

social, cultural e artística do estado. Dessa forma, o documento destaca o pro tagonismo da região  

local, valorizando as produções artísticas e culturais que estão no entorno do cotidiano escolar. 

Nesse contexto, o conhecimento da Arte e da cultura de cada local e região do Tocantins é de 

extrema importância para o desenvolvimento crítico e de conhecimento e reconhecimento da própria 

identidade cultural.  

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO  

As diferentes formas de expressão fazem parte da cultura de um povo. Sendo assim, propõe-se que 

as linguagens Artes Visuais, Dança, Música e Teatro sejam abordadas de forma articulada, 

favorecendo o diálogo por meio das seis dimensões do conhecimento. De forma simultânea e 

indissociável, as dimensões estimulam a construção de conhecimentos significativos, possib ilitando 

aos estudantes o conhecimento das singularidades das experiências artísticas contextualizadas no 

tempo e no espaço. A Base Nacional Comum Curricular (2017) apresenta seis dimensões, que são: 

 

• Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem.  

•  Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do 

espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, 

entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas.  

• Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, 

às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais.  

•  Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de 

procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo.  

• Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a 

participação em práticas artísticas e culturais.  

• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as 

experiências e os processos criativos, artísticos e culturais.  (BRASIL, 2017, p.192).  

 

UNIDADES TEMÁTICAS ARTES VISUAIS  

O ensino em artes visuais requer contínua pesquisa sobre os conhecimentos da área e experiências 

relacionadas com materiais, técnicas e as formas visuais de diversos momentos da história, inclusive 

contemporâneos. Para isso, a escola deve proporcionar aos estudantes a vivência de um conjunto de 

experiências de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e 

produção artística. As unidades temáticas são: artes visuais, dança, música, teatro e artes 

integradas. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS  

Ao final do Ensino Fundamental, o componente curricular de Arte deve garantir aos estudantes o 

desenvolvimento de algumas competências específicas:  

 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno 

social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos 

tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes 

contextos e dialogar com as diversidades.  

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 

possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, 

nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e 

nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, 

reelaborando-as nas criações em Arte.  

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e 

de fora dela no âmbito da Arte.  

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e 

problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.  

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de 

exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.  

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.  

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e 

diferentes visões de mundo.  

(BRASIL, 2017, p.196 - BNCC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE – 9º ANO – 1º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

ARTES 

VISUAIS 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 

distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de 

modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 

práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço.  

(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens 

das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 

(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, 

ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 

coreográficas, musicais etc. 

Contextos e práticas 

Contextualização das artes 

visuais contemporâneas. 

Identificação dos artistas 

contemporâneos tocantinenses 

ou que produzem trabalhos 

artísticos no Tocantins, bem 

como, as características e 

espaços que atuam. 

Reconhecimento na arte 

contemporânea de hibridismos 

ou diálogos das artes visuais 

com outras áreas. 
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DANÇA 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de 

expressão, representação e encenação da dança, 

reconhecendo e apreciando composições de dança de 

artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas 

Contextos e práticas 

Contextualização da dança 

contemporânea. Identificação de 

características das obras de 

dança produzidas no Tocantins e 

do folclore regional. 

MÚSICA 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação 

musical, usos e funções da música em seus contextos de 

produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes 

meios e equipamentos culturais de circulação da música e 

do conhecimento musical.  

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e 

grupos de música brasileiros e estrangeiros que 

contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de 

modo a aprimorar. 

Contextos e práticas 

Contextualização da música 

contemporânea local, regional, 

nacional e internacional. 

TEATRO 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de 

teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, 

investigando os modos de criação, produção, divulgação, 

circulação e organização da atuação profissional em teatro. 

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos 

cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de 

modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. 

Contextos e práticas 

Contextualização do teatro 

contemporâneo e artes das 

performances local, regional, 

nacional e internacional. 

ARTES 

INTEGRADAS 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 

Contextos e práticas 

Contextualização das relações 

entre a arte contemporânea e as 

inquietações sociais, econômicas 

e políticas. 

ARTE – 9º ANO – 2º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

ARTES 

VISUAIS 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 

dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas.  

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia, performance etc.) 

Elementos da linguagem 

Identificação de elementos 

formais em obras de arte 

contemporâneas. Materialidades 

Criação de trabalhos plásticos 

tridimensionais de esculturas, 
stabiles, móbiles, assemblages e 

construções, valorizando a 

espontaneidade, a inventividade 

e a maneira pessoal de se 

expressar. 
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DANÇA 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do 

movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando, 

criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em 

sua história tradicional e contemporânea. 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de 

movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como 

elementos que, combinados, geram as ações corporais e o 

movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Comparação, análise e 

identificação de características 

dos movimentos corporais e da 

coreografia da dança tradicional 

tocantinense e da dança 

contemporânea. 

MÚSICA 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos 

da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), 

por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas 

digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais. 

Elementos da linguagem 

Apreciação musical de 

compositores e intérpretes que 

fazem parte da música 

contemporânea tocantinense e 

brasileira. Identificação dos 

elementos construtivos da 

música nas obras apreciadas. 

TEATRO 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na 

composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, 

adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer 

seus vocabulários. 

Elementos da linguagem 

Identificação e experimentação 

corporal de elementos da 

composição cênica que fazem 

parte vida cotidiana dos 

estudantes (gestos, sonoridades, 

ambientes, iluminações, 

arquiteturas, espaços públicos). 

ARTES 

INTEGRADAS 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, 

as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Processos de criação 

Criação de performances 

artísticas a partir de elementos 

visuais, sonoros e cênicos no 

contexto da cultura tocantinense. 

ARTE – 9º ANO – 3º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

ARTES 

VISUAIS 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes 

visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 

modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos convencionais, 

alternativos e digitais. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos 

de criação nas suas produções visuais. 

Processos de criação 

Criação e experimentação de 

instalação em arte 

contemporânea que dialogue 

com os espaços e cotidiano dos 

estudantes, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, 

alternativos e digitais. 

DANÇA 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de 

improvisação e criação do movimento como fonte para a 

construção de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças 

coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes 

estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em 

grupo. 

Processos de criação 

Improvisações a partir de 

padrões rítmicos e melódicos nos 

diferentes estilos musicais. 

Criação e vivências de 

coreografias individuais e 

coletivas. 
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MÚSICA 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composição / criação, execução e 

apreciação musical, reconhecendo timbres e características 

de instrumentos musicais diversos. 

Materialidades 

Composição, individual ou em 

grupo, explorando a musicali-

dade brasileira contemporânea a 

partir de instrumentos musicais 

convencionais e não convencio-

nais. 

Notação e registro musical 

Criação e registro musical em 

equipamentos audiovisuais que 

fazem parte do cotidiano dos 

estudantes. 

TEATRO 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e 

espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo 

com o teatro contemporâneo. (EF69AR28) Investigar e 

experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico coletivo e 

colaborativo. 

Processos de criação 

Fruição de espetáculos de teatro 

contemporâneo, identificando e 

comparando suas principais 

características. 

ARTES 

INTEGRADAS 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, 

as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e 

políticos da produção artística, problematizando as 

narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da 

arte (arte, artesanato, folclore, design etc. 

Processos de criação 

Composição de vídeos e clipes 

de músicas trazidas pelos 

estudantes, relacionando com a 

produção dos diversos artistas 

estudados (música, artes visuais, 

teatro e dança). 

Matrizes estéticas e culturais 

Contextualização da arte con-    
temporânea no Tocantins, iden-

tificando aproximações com a 

cultura tradicional e popular 

ARTE – 9º ANO – 4º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

ARTES 

VISUAIS 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, 

produtor cultural, curador, designer, entre outras, 

estabelecendo relações entre os profissionais do sistema 

das artes visuais. 

Sistemas da linguagem 

Pesquisa e estudo das etapas 

que envolvem a montagem de 

uma exposição, conhecendo os 

tipos de profissionais envolvidos 

no processo (produtor cultural, 

artistas, curador, montador, 

iluminador, entre outros). 

Composição de exposição de 

trabalhos produzidos, com 

divisões de etapas de 

montagem. 
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DANÇA 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos 

(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços 

(convencionais e não convencionais) para composição 

cênica e apresentação coreográfica. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas 

em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos 

Processos de criação 

Identificação e comparação de 

cenário de danças populares e 

tradicionais e o cenário de 

danças modernas e contempo-

râneas. Criação de coreografia 

que dialogue com a dança 

tradicional e contemporânea. 

MÚSICA 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, 

arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando 

vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 

eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 

expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva 

e colaborativa. 

Processos de criação 

Criação individual, coletiva e 

colaborativa, de jingle comercial, 

a partir da pesquisa e exploração 

de diferentes possibilidades 

materiais sonoras e instrumentos 

musicais não convencionais. 

TEATRO 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as 

construções corporais e vocais de maneira imaginativa na 

improvisação teatral e no jogo cênico.  

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos 

cênicos com base em textos dramáticos ou outros 

estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos e adereços), cenário, 

iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o 

espectador. 

Processos de criação 

Criação de cenas a partir de 

textos escritos pelos estudantes, 

organizando os recursos teatrais 

de diálogos, espaço cênico, 

cenário, iluminação, maquiagem, 

adereços, sonorização, a partir 

do trabalho coletivo e cola-

borativo. 

ARTES 

INTEGRADA 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 

brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas. 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias 

e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, 

registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético e responsável. 

Patrimônio cultural 

Contextualização da arte 

contemporânea tocantinense e 

brasileira em produções que 

abordem temas referentes às 

matrizes indígenas e africanas. 

Arte e tecnologia 

Criação de vídeo performance a 

partir de equipamentos de 

registro áudio visual que fazem 

parte do cotidiano dos estu-

dantes (câmeras digitais, 
smartphones, tablets, etc.). 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física tematiza as práticas corporais, visando alcançar as reais necessidades dos 

estudantes, compreendendo suas características e procurando enfatizar e respeitar a Cultura 

Corporal de Movimento em suas diversas formas de codificação e significação social, estando inserida 

na vida, não apenas como um movimento humano que se limita ao corpo, mas sim, como expressão 

da cultura, presente na história da humanidade.  

As Brincadeiras e jogos são atividades espontâneas, marcadas pelo ato de brincar, que podem ser 

recriadas e terem suas regras alteradas pelos diversos grupos culturais, podendo ser chamadas de 

populares, devido a sua grande difusão na sociedade. Faz-se importante a distinção entre jogo 

utilizado como meio para se aprender outra prática e o jogo como fim, que tem o seu valo r e deve 

ser conhecido, estudado e vivenciado nas escolas. 

A unidade temática Ginásticas abrange a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico  e a 

ginástica de conscientização corporal. A ginástica geral do 1º ao 5º ano, segundo este currículo, 

apresenta práticas corporais organizadas para exploração dos elementos básicos corporais 

(equilíbrios, saltos, giros, rotações, etc.), das acrobacias com, em e sem materiais, da iniciação à 

coreografia, das coreografias em pequenos e grandes grupos, enfatizando a interação social, o 

compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. As ginásticas de condicionamento físico e 

de conscientização corporal estão presentes, neste currículo, a partir do 6º ano. As ginásticas de 

condicionamento físico constituem-se de sessões de exercícios planejados, estruturados e repetitivos, 

destinados a manter a saúde, a condição física e a melhoria do rendimento. As ginásticas de 

conscientização corporal abrangem práticas que usam os movimentos lentos e suaves para a 

percepção do próprio corpo e conscientização a respeito da postura e respiração, sendo as práticas 

milenares da cultura oriental parte desse grupo. As denominadas ginásticas competitivas (acrobática, 

aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim) não fazem parte dessa unidade temática, po is 

são consideradas esportes. A unidade temática Danças diz respeito às práticas corporais 

caracterizadas por movimentos rítmicos corporais, pelo ritmo musical de cada estilo de dança e por 

coreografias. São práticas corporais marcadas pela história sobre suas origens e que apresentam 

diferentes significados nos contextos socioculturais onde acontecem. No Tocantins, a dança está 

vinculada à história e cultura das populações que constituem o estado, sendo de grande importância 

o desenvolvimento dessa prática corporal nas escolas, resgatando expressões como a súcia 

(jiquitaia), a catira, dentre outras. Neste documento, as danças do 1º ao 5º ano partem das dança s 

do contexto comunitário, passando pelo contexto regional, enfatizando as danças de matriz indígena 

e africana, com ênfase nas danças do Tocantins, nas danças do Brasil e do mundo. No 6º ano, o 

destaque é para a valorização das danças folclóricas do Brasil, incluindo as danças típicas 

tocantinenses. No 7º ano, são desenvolvidas as danças urbanas e no 8º e 9º, as danças de salão , 

partindo da cultura do Brasil, para a cultura mundial. 

A unidade temática Lutas enfoca as disputas corporais, que combinam ações de ataque e defesa, 

em direção ao adversário, com uso de técnicas, táticas e estratégias, para atingir ou excluí-lo  de um 

determinado espaço, por meio da imobilização e do desequilíbrio corporal. As lutas estão presentes, 

neste Documento Curricular, do 3º ao 9º ano, no entanto, se o professor considerar necessário , ele 

tem autonomia para inseri-la em seu planejamento anual, em outros anos. No 3º ano, as lutas estão  

descritas partindo do conhecimento dos estudantes sobre a prática e as influências que trazem  para 

suas vidas, buscando valorizar e ampliar o conhecimento e experiências a respeito delas, no contexto 
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comunitário. No 4º ano, abordam-se as lutas do contexto regional, na intenção de expandir o 

conhecimento sobre essa prática, identificando também se existe a presença de lutas originárias dos 

outros estados da região norte e regiões do Tocantins. É importante enfatizar que no 8º e 9º anos 

os estudantes devem perceber as transformações das lutas em esportes de combate, que também é 

objeto de conhecimento nesses anos. Vale destacar que o professor de Educação Física é um 

mediador e não precisa ser um lutador, mas sim permitir que os estudantes vivenciem as diferentes 

manifestações de lutas. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o desenvolvimento das competências específicas da Educação Física são descritas habilidades 

que incluem oito dimensões de conhecimento:  

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento diretamente ligada à vivência, ao fazer 

das práticas corporais, que devem ser experimentadas, de forma agradável, para gerar 

conhecimento e não causar rejeição.  

Uso e apropriação: está ligada ao conhecimento desenvolvido para que o estudante tenha 

condições de realizar, com autonomia, as práticas corporais, durante as aulas ou em outros 

momentos.  

Fruição: está vinculada aos conhecimentos, gerados a partir das experiências sensíveis, provocadas 

pela vivência e apreciação das diferentes práticas corporais, realizadas pelo estudante ou por outras 

pessoas, originárias de diferentes épocas, lugares e grupos. 

 Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos gerados durante e além da vivência da 

prática corporal: resolução de desafios intrínsecos às práticas realizadas; aprendizado de novas 

modalidades; e adequação das práticas para a inclusão, atendendo aos interesses individuais e 

coletivos.  

Construção de valores: os valores e normas são aprendidos durante a vivência e discussões a 

respeito das práticas corporais, procurando superar preconceitos e estereótipos vinculados a elas, 

voltando - se ao respeito às diferenças e ao combate a todo tipo de preconceito.  

Análise: está ligada ao entendimento sobre as práticas corporais: características internas e o  como 

fazer. Por exemplo: benefícios das práticas corporais para a saúde, classificação e sistemas táticos 

dos esportes, elementos das danças, dentre outros. 

Compreensão: refere-se também ao conhecimento sobre as práticas corporais, mas não está ligada 

as suas características internas, mas sim à maneira como elas se manifestam em diferentes lugares 

ou meio socioculturais. No Tocantins, essa dimensão do conhecimento está diretamente ligada à 

compreensão da origem das práticas corporais, como as Danças, as Lutas, as Brincadeiras e Jogos, 

das diferentes culturas, presentes em contextos geográficos e históricos das diferentes regiões do 

estado.  

Protagonismo comunitário: está voltada às atitudes e conhecimentos que possibilitam a 

autonomia dos estudantes para a reflexão e tomadas de decisões que contribuam para que todos 
tenham seus direitos sociais de acesso às práticas corporais garantidos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA– 9º ANO – 1º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

Brincadeiras 

e jogos 

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de invasão 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 

básicas. 

 

 

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e 

regras das modalidades esportivas praticadas. 

 

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do 

fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 

(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias 

os apresentam. 

Esportes de invasão: futsal 

(elementos 

técnicos, sistemas táticos 

individuais e coletivos e 

sistemas de jogo), dentre 

outros esportes de invasão. 

Ginásticas 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos 

padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a 

forma como são apresentados nos diferentes meios 

(científico, midiático etc.). 

 

(EF89EF08TO) Identificar os benefícios e riscos para a 

saúde, provenientes da visão capitalista da ginástica de 

condicionamento físico, ofertadas em diferentes espaços. 

(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios 

físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do 

rendimento ou potencialização das transformações 

corporais. 

 

(EF89EF09TO) Reconhecer hábitos saudáveis de exercícios 

e de alimentação que contribuam com bons resultados na 

avaliação antropométrica e na manutenção da saúde. 

Ginástica de condicionamento 

físico: Anamnese, avaliação 

antropométrica 

(peso e altura) e IMC, distúr-

bios de imagem e alimentares, 

mídia e saúde; exercícios 

físicos (benefícios, riscos, indi-

cações e contra indicações), o 

uso de medicamentos / rendi-

mento exercícios e postura 

adequada, frequência cardíaca 

e respiratório / intensidade e 

esforço. 

Ginástica de conscientização 

corporal. 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO – 2º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

Esportes 

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 

básicas. 

 

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e 

regras das modalidades esportivas praticadas. 

 

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do 

fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 

(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias 

os apresentam. 

Esporte de rede/parede: 

voleibol, dentre outros, como 

por exemplo: badminton, pete-

ca, tênis (elementos técnicos, 

sistemas táticos individuais e 

coletivos e sistemas de jogo). 

Organização de torneios (inter-

nacionais, nacionais e escola-

res). 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO – 3º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

Esportes 

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de invasão e 

campo e taco oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas. 

 

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e 

regras das modalidades esportivas praticadas. 

 

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do 

fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 

(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias 

os apresentam. 

Esportes de invasão: basque-

tebol (elementos técnicos, sis-

temas táticos individuais e 

coletivos e sistemas de jogo), 

dentre outros esportes de 

invasão. 

Esportes de campo e taco. 

Ex: beisebol, críquete, dentre 

outros. 

Danças 

(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar 

dos elementos constitutivos 

(ritmo, espaço, gestos) das danças de salão da cultura 

mundial. 

Danças de salão da cultura 

mundial (histórico e prática, 

criação de coreografias 

individuais e coletivas). 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO – 4º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

Esportes 

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de invasão e 

combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-

táticas básicas. 

 

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do 

fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 

(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias 

os apresentam. 

 

(EF89EF05TO) Compreender o caráter dos esportes nos 

contextos amador, recreativo, escolar e profissional, 

evitando a competitividade excessiva. 

Esporte de invasão: handebol 

(elementos técnicos, táticos 

individuais e coletivos e 

sistemas de jogo). 

Esportes de combate: lutas da 

cultura mundial ocidental 

(histórico e prática). 

Lutas 

(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas 

experimentadas, reconhecendo as suas características 

técnico-táticas. 

 

(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o 

processo de esportivização e a midiatização de uma ou mais 

lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. 

Lutas do mundo: lutas da 

cultura mundial ocidental 

(histórico e prática). 

Práticas 

Corporais de 

Aventura 

(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas 

corporais de aventura na natureza, valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como as dos demais, 

respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos 

de degradação ambiental. 

 

(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e 

observar normas de segurança para superar os desafios na 

realização de práticas corporais de aventura na natureza. 

Práticas corporais de aventura 

na natureza. 

Ex: corrida orientada, corrida 

de aventura, rapel, tirolesa, 

arborismo, dentre outros. 
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MATEMÁTICA 

INTRODUÇÃO 

A matemática, pelo viés da BNCC, não é só um manancial de números, operações e formas 

geométricas, é também um jogo, uma linguagem, uma forma de ver e modelar realidades, uma 

estrutura de pensamento, um exercício criativo e um campo de desenvolvimento de múltiplas 

habilidades.  

De acordo com a BNCC em Matemática são propostas cinco unidades temáticas que promovem 

correção entre si, a fim de orientar a formulação de habilidades a serem desenvolv idas no decorrer 

do Ensino Fundamental, são elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade 

e estatística. (BRASIL, BNCC, 2017, p. 275). 

 Desta forma, a Matriz de Referência de Matemática está estruturada com base nessas unidades 

temáticas, assim como, no DCT – Documento Curricular do Tocantins. Tendo como finalidade 

direcionar a elaboração das avaliações do SAEP, propondo um trabalho com ênfase nos objetos de 

conhecimento e habilidades indispensáveis para cada ano. 

O SAEP destaca a necessidade de desenvolver o pensamento matemático de forma contextualizada, 

em que a experiência em sala de aula seja suficientemente rica para que os alunos resolvam 

problemas em diversos contextos. No caso da avaliação, é importante que o conteúdo e a linguagem 

estejam adaptados para o estudante, para que seja possível mensurar o desenvolvimento real da 

aprendizagem de cada um.  

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA MATEMÁTICA 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes 

culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 

científicos e tecnológicos e alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.  

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos 

convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.  

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto 

à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e 

culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá -las 

e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e 

resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.  

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente 

relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 

diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras 

linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).  

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em 

princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e 

de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de 

modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o 

modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL/BNCC, 2017, p. 265). 
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MATEMÁTICA - 9° ANO – 1° BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

N
Ú

M
E
R
O

S
 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de 

comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não 

é expresso por número racional (como as medidas de diagonais 

de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a 

medida de cada lado como unidade). 

(EF09MA01aTO) Reconhecer que, uma vez fixada uma 

unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo 

comprimento não é expresso por número racional (como as 

medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, 

quando se toma a medida de cada lado como unidade). 

(EF09MA01bTO) Representar na reta numérica os números 

Reais e estabelecer critérios de comparação e ordenação.  

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um 

número real cuja representação decimal é infinita e não 

periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta 

numérica. 

(EF09MA02aTO) Reconhecer um número irracional como um 

número real cuja representação decimal é infinita e não 

periódica. 

(EF09MA02bTO) Representar e estimar a localização dos 

números irracionais na reta numérica. 

Conjunto dos Números 

Reais: significados, repre-

sentação, ordenamento. 

Representação dos Núme-

ros.  

Reais na Reta Numérica: 

necessidade dos números 

reais para medir qualquer 

segmento de reta. 

Conjunto dos Números 

irracionais: 

reconhecimento e localiza-

ção na reta numérica 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive 

potências com expoentes fracionários. 

(EF09MA03aTO) Efetuar cálculos com números reais, inclusive 

potências com expoentes fracionários. 

(EF09MA03bTO) Efetuar cálculos com números reais utilizando 

radicais. 

Potenciação: Potência de 

um número real. 

Propriedades da potencia-

ção. 

Radiciação: propriedades e 

operações. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números 

reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes 

operações. 

Operações e resolução de 

problemas com números 

reais.  

Notação Científica  

- Potência de Base. 
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Á
LG

E
B
R
A
 (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 

expressões algébricas, com base em suas relações com os 

produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. 

Expressões algébricas: 

fatoração e produtos 

notáveis. 

G
E
O

M
E
T
R
IA

 (EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. 

Demonstrações de rela-

ções entre os ângulos 

formados por retas para-

lelas intersectadas por 

uma transversal. 

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais 

e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em 

perspectiva. 

Vistas ortogonais de 

figuras espaciais. 

P
R
O

B
A
B
IL

ID
A
D

E
 E

 E
S
T
A
T
ÍS

T
IC

A
 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo 

tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de 

relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e 

da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o 

apoio de planilhas eletrônicas.  

(EF09MA23aTO) Planejar e executar pesquisa amostral 

envolvendo tema da realidade social presentes na vida cotidiana. 

(EF09MA23bTO) Apresentar os resultados por meio de 

relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e 

da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o 

apoio de planilhas eletrônicas. 

Noções de Estatística: 

população, amostra, fre-

quência absoluta e fre-

quência relativa. 

Planejamento e execução 

de pesquisa amostral e 

apresentação de relatório. 

 

MATEMÁTICA - 9° ANO – 2° BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

Á
LG

E
B
R
A
 

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 

expressões algébricas, com base em suas relações com os 

produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. 

(EF09MA09aTO) Compreender os processos de fatoração de 

expressões algébricas, com base em suas relações com os 

produtos notáveis.  

(EF09MA09bTO) Resolver e elaborar problemas que possam 

ser representados por equações polinomiais do 2º grau. 

Resolução de equações 

polinomiais do 2º grau por 

meio de fatorações. 

Equações biquadradas. 

Equações Irracionais. 

G
E
O

M
E
T
R
IA

 

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e 

suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. 
Semelhança de triângulos. 

(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de 

reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as 

coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de 

fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por 

exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas 

construídas no plano 

Distância entre pontos no 

plano cartesiano. 
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GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive 

com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas. 

Volume de prismas e 

cilindros 

P
R
O

B
A
B
IL

ID
A
D

E
 E

 

E
S
T
A
T
ÍS

T
IC

A
 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado 

(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas 

eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de 

dados, destacando aspectos como as medidas de tendência 

central. 

Medidas de Tendência 

Central: média, mediana e 

moda. Leitura, interpre-

tação e representação de 

dados de pesquisa expres-

sos em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colu-

nas simples e agrupadas, 

gráficos de barras e de 

setores e gráficos pictóri-

cos. 

 

MATEMÁTICA - 9° ANO – 3° BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Á
LG

E
B
R
A
 (EF09MA06) Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis 

e suas representações numérica, algébrica e gráfica e 

utilizar esse conceito para analisar situações que 

envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 

Funções: representações numérica, 

algébrica e gráfica. 

G
E
O

M
E
T
R
IA

 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do 

triângulo retângulo, entre elas o teorema de 

Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de 

triângulos. 

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações 

de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Relações métricas no triângulo 

retângulo. 

Teorema de Pitágoras: verificações 

experimentais e demonstração. 

Teorema de Tales: teoremas de 

proporcionalidade e verificações 

experimentais. 

Relações Trigonométricas no Triân-

gulo.  

Retângulo e em um triângulo 

qualquer. 

G
R
A
N

D
E
Z
A
S
 E

 

M
E
D

ID
A
S
 

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades 

usadas para expressar medidas muito grandes ou 

muito pequenas, tais como distância entre planetas e 

sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, 

capacidade de armazenamento de computadores 

entre outros. 

Unidades de medida para medir 

distâncias muito grandes e muito 

pequenas Unidades de medida 

utilizadas na informática. 

P
R
O

B
A
B
IL

ID
A
D

E
 E

 

E
S
T
A
T
ÍS

T
IC

A
 (EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos 

divulgados pela mídia, os elementos que podem 

induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, 

como escalas inapropriadas, legendas não 

explicitadas corretamente, omissão de informações 

importantes (fontes e datas) entre outros. 

Análise e interpretação de gráficos 

divulgados pela mídia: elementos que 

podem induzir a erros de leitura ou de 

interpretação. 
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MATEMÁTICA - 9° ANO – 4° BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

N
Ú

M
E
R
O

S
 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação 

de percentuais sucessivos e a determinação das 

taxas percentuais, preferencialmente com o uso 

de tecnologias digitais, no contexto da educação 

financeira. 

Porcentagens: problemas que 

envolvem cálculo de percentuais 

sucessivos 

Á
LG

E
B
R
A
 

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam 

a razão entre duas grandezas de espécies 

diferentes, como velocidade e densidade 

demográfica. 

Razão entre grandezas de espécies 

diferentes 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam relações de proporcionalidade direta e 

inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive 

escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de 

variação, em contextos socioculturais, ambientais 

e de outras áreas. 

Grandezas diretamente proporcio-

nais e grandezas inversamente 

proporcionais. 

G
E
O

M
E
T
R
IA

 

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria 

dinâmica. 

Relações entre arcos e ângulos na 

circunferência de um círculo. 

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio 

de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um polígono regular cuja medida do 

lado é conhecida, utilizando régua e compasso, 

como também softwares. 

Polígonos regulares. 

P
R
O

B
A
B
IL

ID
A
D

E
 E

 

E
S
T
A
T
ÍS

T
IC

A
 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos 

aleatórios, eventos independentes e dependentes 

e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos 

dois casos. 

 

Noções de Probabilidade: espaço 

amostral.  

Eventos aleatórios: eventos depen-

dentes e independentes. 

Cálculos de eventos aleatórios. 
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 CIÊNCIAS DA NATUREZA  

 
INTRODUÇÃO 

O ensino das Ciências da Natureza no ensino fundamental consiste no desenvolvimento da 

capacidade do aluno em compreender e intrepretar o mundo social, natural e tecnológico e, também 

transformá-lo. 

De acordo com a BNCC, são três as unidades temáticas por onde são divididos os objetos do  

conhecimento, sendo elas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. 

As competências integram o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes (CHA), sendo 8 

as competências específicas esperadas para Ciências da Natureza. 

 
  COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊCIAS DA NATUREZA  

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem  
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir 

segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do 
trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao  mundo  

natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem 
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas  

tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 
relativos ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e  
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o  respeito  a si  

próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem  
preconceitos de qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das  

Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- se na 

diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos 
das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 

decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde 
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

(BRASIL, BNCC, 2017, p. 324). 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado 

físico da matéria e explicar essas transformações 

com base no modelo de constituição 

submicroscópica. 

Aspectos quantitativos das transfor-

mações químicas:  

- constituição atômica dos materiais;  

- reações químicas;  

- equações químicas. 

(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes 

e produtos envolvidos em transformações químicas, 

estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Aspectos quantitativos das transfor-

mações químicas / Estrutura da 

matéria / Radiação eletromagnética e 

suas aplicações na saúde. 

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a 

estrutura da matéria (constituição do átomo e 

composição de moléculas simples) e reconhecer 

sua evolução histórica. 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão 

das características hereditárias, estabelecendo 

relações entre ancestrais e descendentes. 

Hereditariedade:  

- conceitos básicos de genética;  

- fecundação;  

- segregação de gametas;  

- genética mendeliana. 

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre 

hereditariedade (fatores hereditários, segregação, 

gametas, fecundação), considerando-as para 

resolver problemas envolvendo a transmissão de 

características hereditárias em diferentes 

organismos. 

Ideias evolucionistas:  

- evidências evolutivas;  

- doenças hereditárias;  

- teorias do surgimento da vida. 

TERRA E 

UNIVERSO 

(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura 

do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas 

gigantes gasosos e corpos menores), assim como a 

localização do Sistema Solar na nossa Galáxia          

(a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma 

galáxia dentre bilhões) 

Composição, estrutura e localização 

do Sistema Solar no Universo:  

- características dos astros. 

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu 

e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou 

do Sistema Solar às necessidades de distintas 

culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial 

e temporal etc.). 

Astronomia e cultura: - histórico;  

- influências da observação popular;  

- avanços da humanidade. 

 
 



 
 

 
         Página 29 

 

Matriz de Avaliação – Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (SAEP) 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes 

e produtos envolvidos em transformações 

químicas, estabelecendo a proporção entre as suas 

massas. 

Aspectos quantitativos das 

transformações químicas:  

- bioquímica;  

- reações químicas do cotidiano;  

- liberação de energia;  

- aspectos macro e microscópicos;  

- tabela periódica. 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de 

Lamarck e Darwin apresentadas em textos 

científicos e históricos, identificando semelhanças e 

diferenças entre essas ideias e sua 

importância para explicar a diversidade biológica. 

Preservação da biodiversidade: - 

teorias evolucionistas;  

- seleção natural;  

- extinção de espécies. (EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade 

das espécies com base na atuação da seleção 

natural sobre as variantes de uma mesma espécie, 

resultantes de processo reprodutivo. 

TERRA E 

UNIVERSO 

(EF09CI14) Descrever a composição e a estru-

tura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 

planetas gigantes gasosos e corpos menores), 

assim como a localização do Sistema Solar na nossa 

Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas 

uma galáxia dentre bilhões). 

Composição, estrutura e localiza-

ção do Sistema Solar no  Universo:  

- planetas; - galáxias. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade 

das espécies com base na atuação da seleção 

natural sobre as variantes de uma mesma espécie, 

resultantes de processo reprodutivo Preservação da biodiversidade:  

-  unidades de conservação;  

- flora brasileira;  

- atividades humanas e impactos no 

meio em que vivem; 

- biomas brasileiros. 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades 

de conservação para a preservação da biodi-

versidade e do patrimônio nacional, considerando 

os diferentes tipos de unidades (parques, reservas 

e florestas nacionais), as populações humanas e as 

atividades a eles relacionadas. 
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MATÉRIA E 

ENERGIA 

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos 

que evidenciam que todas as cores de luz podem 

ser formadas pela composição das três cores 

primárias da luz e que a cor de um objeto está 

relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

Estrutura da matéria:  

- eletromagnetismo;  

- características da luz;  

- cores;  

- absorção, reflexão e difração da 

luz;  

- fenômenos ondulatórios. 

 

 

 

 

 

 

TERRA E 

UNIVERSO 

(EF09CI14) Descrever a composição e a 

estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 

planetas gigantes gasosos e corpos menores), 

assim como a localização do Sistema Solar na nossa 

Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas 

uma galáxia dentre bilhões). 

 

Composição, estrutura e localiza-

ção do Sistema Solar no Universo:  

- composição atômica do universo. 

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol 

(nascimento, vida e morte) baseado no 

conhecimento das etapas de evolução de estrelas 

de diferentes dimensões e os 

efeitos desse processo no nosso planeta. 

Ordem de grandeza astronômica: 

- dimensão do sistema solar. 

Evolução estelar:  

- força gravitacional. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos 

que evidenciem que todas as cores de luz podem 

ser formadas pela composição das três cores 

primárias da luz e que a cor de um objeto está 

relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

Estrutura da matéria:  

- ondas. 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos 

envolvidos na transmissão e recepção de imagem 

e som que revolucionaram os sistemas de 

comunicação humana. 

Estrutura da matéria:  

- ondas;  

- som;  

- imagens. 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromag-

néticas por suas frequências, fontes e aplicações, 

discutindo e avaliando as implicações de seu uso 

em controle remoto, telefone celular, raio X, forno 

de micro-ondas, fotocélulas etc.. 

Radiações e suas aplicações na 

saúde. 
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MATÉRIA E 

ENERGIA 

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço 

tecnológico na aplicação das radiações na medicina 

diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear 

magnética) e no tratamento de doenças 

(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, 

ultravioleta etc.). 

Radiações e suas aplicações na 

saúde. 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades 

de conservação para a preservação da 

biodiversidade e do patrimônio nacional, 

considerando os diferentes tipos de unidades 

(parques, reservas e florestas nacionais), as 

populações humanas e as atividades a eles 

relacionadas. 

Preservação da biodiversidade:  

- sustentabilidade;  

- estilo de vida; 

- reservas florestais;  

- leis de preservação;  

- consumo sustentável. 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e 

coletivas para a solução de problemas ambientais 

da cidade ou da comunidade, com base na análise 

de ações de consumo consciente e de 

sustentabilidade bem-sucedidas 

TERRA E 

UNIVERSO 

(EF09CI14) Descrever a composição e a 

estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 

planetas gigantes gasosos e corpos menores), 

assim como a localização do Sistema Solar na 

nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo 

(apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Composição, estrutura e localiza-

ção do Sistema Solar no Universo:  

- buraco negro;  

- velocidade da luz. 

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu 

e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou 

do Sistema Solar às necessidades de distintas 

culturas (agricultura, caça, mito, orientação 

espacial e temporal etc.). 

Astronomia e cultura:  

- teoria do surgimento do universo. 

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a 

viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 

com base nas condições necessárias à vida, nas 

características dos planetas e nas distâncias e nos 

tempos envolvidos em viagens interplanetárias e 

interestelares. 

Vida humana fora da Terra:  

- química da vida;  

- forças nucleares na matéria;  

- planeta e vida. 
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CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

INTRODUÇÃO 

A área de Ciências Humanas, assim como as demais áreas do conhecimento, exerce um papel 

importante na formação integral dos estudantes, e deve oferecer a eles a capacidade de interpretar 
o mundo, compreender os processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, permitindo -lhes 

atuarem de forma ética, responsável e autônoma frente às diferentes situações que ocorrem 

socialmente. Além disso, contribui para que eles reconheçam e compreendam a importância do 
binômio tempo/espaço. 

Essa área do conhecimento está organizada em dois componentes curriculares que são a Geografia e 
a História e prevê que os estudantes desenvolvam as sete competências específicas que se articulam 

ao longo de todo Ensino Fundamental, com as dez Competências Gerais que os estudantes devem 
desenvolver em toda a Educação Básica, prevista na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, e 

incorporada no Documento Curricular do Tocantins, conforme descrição a seguir: 

01. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em 

uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

02. Analisar o mundo social, cultural, digital e o meio técnico-científico informacional com base nos 

conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para 

intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. 

03. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a 

curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de  

modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

04. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes 

culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

05. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos 

ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

06. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e  

defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, 

exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

07. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias 

digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à 

localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

Para que os estudantes desenvolvam essas sete competências específicas, cada componente 
curricular apresenta um conjunto de habilidades com níveis de complexidade diferenciados, 

condizentes com cada ano do Ensino Fundamental. 

Em Geografia, as habilidades estão distribuídas em cinco grandes unidades temáticas: Sujeito  e seu 

lugar no mundo, Conexões e escalas, Mundo do trabalho, Formas de representação e pensamento 
espacial e Natureza, ambiente e qualidade de vida. Uma das habilidades para o primeiro  ano prevê 

que os estudantes descrevam características observadas em seus lugares de vivências e identifiquem 

as semelhanças e diferenças entre esses lugares. Ao terminar o oitavo ano, o estudante deve estar 
apto a analisar a segregação sócio espacial em ambientes urbanos na América latina.  

No componente de História, nos Anos Iniciais, a ênfase das aprendizagens nesta fase está na 
compreensão do tempo e do espaço a serviço do conhecimento de si e das referências imediatas de 
seu círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida em sociedade. 

(BRASIL, BNCC, 2017) 
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GEOGRAFIA - 9º ANO - 1º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo. 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que 

forma a hegemonia europeia foi exercida 

em várias regiões do planeta, 

notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência 

cultural em diferentes tempos e lugares. 

(EF09GE02) Analisar a atuação das 

corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na 

vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

(EF09GE03) Identificar diferentes 

manifestações culturais de minorias 

étnicas como forma de compreender a 

multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às 

diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de 

paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e 

Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

A hegemonia europeia na economia, na 

política e na cultura mundial 

Tensões e conflitos geográficos e de poder na 

Eurásia: Territórios, fronteiras e nações. 

O poder colonial da Europa e a sua ascensão 

no mundo. 

Cooperações e organismos interna-

cionais 

A atuação das corporações internacionais e 

das organizações econômicas mundiais na 

vida da população. 

Os organismos internacionais: União Europeia, 

APEC e CEI e os acordos de integração, inter-

relação envolvendo diversos países. 

As manifestações culturais na formação 

da população. 

As manifestações culturais dos diferentes 

grupos sociais e a multiplicidade cultural 

desses grupos em escala mundial. 

 

GEOGRAFIA - 9º ANO - 2º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Conexões e 

escalas 

(EF09GE06) Associar o critério de 

divisão do mundo em Ocidente e 

Oriente com o Sistema Colonial 

implantado pelas potências 

europeias. 

 

(EF09GE07) Analisar os 

componentes físico-naturais da 

Eurásia e os determinantes 

histórico-geográficos de sua divisão 

em Europa e Ásia. 

Divisão do mundo em Ocidente e Oriente. 

O sistema colonial europeu e o critério de divisão do 

mundo. 

A divisão do mundo de acordo com a visão 

eurocentrista (Velho mundo, Novo Mundo, 

Novíssimo Mundo e Antártida). 

Intercâmbios históricos e culturais entre 

Europa, Ásia e Oceania. 

Os contrastes culturais, naturais e paisagísticos da 

Eurásia; 

As grandes regiões naturais da Europa: Europa do 

Norte, Europa Oceânica, Continental das Planícies e 

Europa Montanhosa do Sul; 
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Mundo do 

trabalho 

(EF09GE08) Analisar transfor-

mações territoriais, considerando o 

movimento de fronteiras, tensões, 

conflitos e múltiplas regionalidades 

na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar 

características de países e grupos 

de países europeus, asiáticos e da 

Oceania em seus aspectos 

populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos e discutir suas 

desigualdades sociais e econômicas 

e pressões sobre seus ambientes 

físico-naturais. 

natureza das tensões/ conflitos e as formações 

territoriais no mapa da Europa, da Ásia e da 

Oceania; 

As características sociais, políticas e econômicas dos 

países europeus, asiáticos e da Oceania. 

O desenvolvimento econômico e a desigualdade 

socioespacial presentes nesses continentes. 

As novas configurações geográficas regionais da 

Europa e da Ásia: Diáspora europeia. 

As desigualdades socioeconômicas e a pressão sobre 

os ambientes físico-naturais da Europa, da Ásia e 

Oceania. 

 

GEOGRAFIA - 9º ANO - 3º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Mundo do 

trabalho 

(EF09GE10) Analisar os impactos 

do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e 

culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

(EF09GE11) Relacionar as 

mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de 

industrialização com as transfor-

mações no trabalho em diferentes 

regiões do mundo e suas 

consequências 

no Brasil. 

(EF09GE12) Relacionar o processo 

de urbanização às transformações 

da produção agropecuária, à 

expansão do desemprego estrutural 

e ao papel crescente do capital 

financeiro em diferentes países, 

com destaque para o Brasil. 

(EF09GE13) Analisar a 

importância da produção 

agropecuária na sociedade urbano-

industrial, ante o problema da 

desigualdade mundial de acesso aos 

recursos alimentares e à matéria- -

prima. 

Ásia, Oceania e na Antártida. 

O papel dos setores econômicos nas economias dos 

países desses continentes. 

A importância das tecnologias para o desen-

volvimento econômico dos países europeus e 

asiáticos. (União Europeia, Tigres Asiáticos, Oriente 

Médio, Sudeste Asiático e Comunidade dos Estados 

Independentes). 

A industrialização e as mudanças no mundo do 

trabalho; 

Os novos formatos de trabalho no mundo e no Brasil 

frente às exigências da indústria; 

As questões atuais que configuram a produção 

agropecuária no Brasil e no mundo: o crescimento 

das cidades, a informatização da produção 

agropecuária e a diminuição dos empregos no 

campo, os avanços e as transformações das 

indústrias associados ao capital financeiro e 

internacional; 

O êxodo rural decorrente das transformações na 

agropecuária e sua implicação na urbanização. 

As mudanças técnicas e científicas e o aumento 

significativo da produção agropecuária na sociedade-

urbana industrial; 

O aumento da produção de alimentos/extinção da 

fome no mundo; 

Distribuição espacial das atividades agropecuárias na 

Europa, Ásia e Oceania e as relações com o mercado 

externo. 
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Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar 

gráficos de barras e de setores, 

mapas temáticos e esquemáticos 

(croquis) e anamorfoses geográficas 

para analisar, sintetizar e apre-

sentar dados e informações sobre 

diversidade, diferenças e desigual-

dades sociopolíticas e geopolíticas 

mundiais. 

Leitura e elaboração de mapas temáticos, 

croquis e outras formas de representação para 

analisar informações geográficas 

Diferentes projeções cartográficas (escalas, 

coordenadas geográficas, legendas). 

 

GEOGRAFIA - 9º ANO - 4º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

(EF09GE15) Comparar e classificar 

diferentes regiões do mundo com 

base em informações populacionais, 

econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos 

e com diferentes projeções 

cartográficas. 

Representar cartograficamente dados e informações 

sobre diferenças, desigualdades sociopolíticas e 

geopolíticas mundiais. 

Representar cartograficamente as informações 

mundiais sobre dados populacionais, econômicos e 

socioambientais. 

Natureza, 

ambiente 

e qualidade de 

vida 

(EF09GE16) Identificar e comparar 

diferentes domínios morfoclimáticos 

da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as caracte-

rísticas físico- -naturais e a forma 

de ocupação e usos da terra em 

diferentes regiões da Europa, da 

Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar 

as cadeias industriais e de inovação 

e as consequências dos usos de 

recursos naturais e das diferentes 

fontes de energia (tais como 

termoelétrica, hidrelétrica, eólica e 

nuclear) em diferentes países. 

Diversidade ambiental e as transformações 

nas paisagens da Europa, da Ásia e da Oceania 

As diferenças e semelhanças entre os diversos 

domínios morfoclimaticos e os aspectos físico-

naturais dos biomas existentes na Europa (florestas 

temperadas), na Ásia (florestas tropicais) e na 

Oceania (os desertos), entre outros. 

A influência dos aspectos físicos da Europa, Ásia e 

Oceania no processo de uso e ocupação de suas 

terras. 

O uso dos recursos naturais a partir das diferentes 

fontes de energia (termoelétrica, hidrelétrica, eólica 

e nuclear) em diferentes países; 

Os impactos e as consequências desses usos na 

produção e inovação tecnológica; Fontes de energia 

tradicionais e sustentáveis; Demandas por recursos 

naturais e o impacto na sustentabilidade. 
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HISTÓRIA - 9º ANO - 1º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
UNIDADES TEMÁTICAS UNIDADES TEMÁTICAS 

O nascimento da 

República no 

Brasil e os 

processos 

históricos até a 

metade do Século 

XX 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os 

principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da 

República no Brasil. 

A Proclamação da República e seus 

primeiros desdobramentos. 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os 

ciclos da história republicana, identificando 

particularidades da história local e regional até 

1954. 

Experiências republicanas e práticas 

autoritárias: as tensões e disputas do 

mundo contemporâneo. 

República Velha. 

Era Vargas. O período varguista e 

suas contradições. 

Marcha para o Oeste na política 

varguista. 2º Governo de Vargas. 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de 

inserção dos negros na sociedade brasileira 

pós--abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da 

participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

A questão da inserção dos negros no 

período republicano do pós-abolição. 

(EF09HI01TO) Analisar as percepções sociais 

radicais, discriminatórias e violentas, na 

maioria das vezes, legitimadoras das violações 

de direitos humanos. 

Os movimentos sociais e a imprensa 

negra. 

A cultura afro-brasileira como ele-

mento de resistência e superação das 

discriminações. 

(EF09HI05) Identificar os processos de 

urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições e 

impactos na região em que vive. 

Primeira República e suas caracte-

rísticas. 

Contestações e dinâmicas da vida 

cultural no Brasil entre 1900 e 1930. 

HISTÓRIA - 9º ANO - 2º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
UNIDADES TEMÁTICAS UNIDADES TEMÁTICAS 

O nascimento da 

República no 

Brasil e os 

processos 

históricos até a 

metade do Século 

XX 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do 

trabalhismo como força política, social e 

cultural no Brasil, em diferentes escalas 

(nacional, regional, cidade, comunidade). 

Emergência da vida urbana e a 

segregação espacial. 

O trabalhismo e seu protagonismo 

político. 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a 

lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos 

povos indígenas, no contexto republicano (até 

1964), e das populações afrodescendentes. 

Questão indígena durante a República 

(até 1964). 

Situação dos povos indígenas e dos 

afrodescendentes no Tocantins. 

(EF09HI08) Identificar as transformações 

ocorridas no debate sobre as questões da 

diversidade no Brasil durante o século XX e 

compreender o significado das mudanças de 

abordagem em relação ao tema. 

Movimento multicultural. 

Nação multirracial e pluriétnica. 

 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de 

direitos políticos, sociais e civis à atuação de 

movimentos sociais. 

Anarquismo e feminismo. 
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Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as 

dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 

grandes conflitos mundiais e os conflitos 

vivenciados na Europa. 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os 

desdobramentos mundiais da Revolução Russa 

e seu significado histórico. 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 

1929 e seus desdobramentos em relação à 

economia global. 

O mundo em conflito: a Primeira 

Guerra 

Mundial. 

A questão da Palestina. 

A Revolução Russa. 

A crise capitalista de 1929. 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os 

processos da emergência do fascismo e do 

nazismo, a consolidação dos estados 

totalitários e as práticas de extermínio (como o 

holocausto). 

A emergência do fascismo e do 

nazismo. A Segunda Guerra Mundial. 

Judeus e outras vítimas do 

holocausto. 

HISTÓRIA - 9º ANO - 3º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
UNIDADES TEMÁTICAS UNIDADES TEMÁTICAS 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as 

dinâmicas do colonialismo no continente 

africano e asiático e as lógicas de resistência 

das populações locais diante das questões 

internacionais. 

O colonialismo na África. 

As guerras mundiais, a crise do 

colonialismo e o advento dos 

nacionalismos africanos e asiáticos. 

(EF09HI15) Discutir as motivações que 

levaram à criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os 

propósitos dessa organização. 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos 

Humanos ao processo de afirmação dos 

direitos fundamentais e de defesa da dignidade 

humana, valorizando as instituições voltadas 

para a defesa desses direitos e para a 

identificação dos agentes responsáveis por sua 

violação. 

(EF09HI6aTO) Compreender o conceito de 

fenótipo e sua aplicação para entender as 

diferenças apresentadas entre os organismos e 

suas mudanças ao longo do tempo. 

(EF09HI6bTO) Conhecer a história de vida 

dos colegas com o intuito de aprender a 

conviver e aprender com as diferenças. 

(EF09HI16cTO) Fomentar discussões acerca 

da questão da violência contra populações 

marginalizadas. 

A Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a questão dos Direitos 

Humanos. 

A Carta dos Direitos Humanos da 

ONU. 

Diversidade cultural, étnica. 

Trabalho Escravo Contemporâneo. 

O trabalho escravo em diversas 

regiões do Tocantins. 

Tráfico de Pessoas – Mercado de 

gente na atualidade. 

Educação em direitos humanos. 
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Modernização, 

ditadura          

civil-militar e 

redemocratização: 

o Brasil após 1946 

(EF09HI17) Identificar e analisar processos 

sociais, econômicos, culturais e políticos do 

Brasil a partir de 1946. 

Os anos 1960: revolução cultural. 

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações 

entre as transformações urbanas e seus 

impactos na cultura brasileira entre 1946 e 

1964 e na produção das desigualdades 

regionais e sociais. 

O Brasil da era JK e o ideal de uma 

nação moderna: 

a urbanização e seus desdobramentos 

em um país em transformação. 

(EF09HI19) Identificar e compreender o 

processo que resultou na ditadura civil-militar 

no Brasil e discutir a emergência de questões 

relacionadas à memória e à justiça sobre os 

casos de violação dos direitos humanos. 

Golpe civil-militar de 1964 e instalação 

da ditadura (1964-1985). 

(EF09HI20) Discutir os processos de 

resistência e as propostas de reorganização da 

sociedade brasileira durante a ditadura civil-

militar. 

A ditadura civil-militar e os processos 

de resistência. 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as 

demandas indígenas e quilombolas como forma 

de contestação ao modelo desenvolvimentista 

da ditadura. 

As questões indígena e negra e a 

ditadura. 

(EF09HI02TO) Analisar e discutir a Guerrilha 

do Araguaia, um acontecimento marcante na 

história das lutas populares no Brasil e suas 

implicações na história recente do país. 

Guerrilha do Araguaia. 

HISTÓRIA - 9º ANO - 4º BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
UNIDADES TEMÁTICAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernização, 

ditadura civil-militar 

e redemocratização: 

o Brasil após 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização 

da sociedade brasileira do final do período 

ditatorial até a Constituição de 1988. 

O processo de redemocratização. 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, 

políticos e sociais expressos na Constituição 

de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania 

e ao pacto da sociedade brasileira de 

combate a diversas formas de preconceito, 

como o racismo. 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.). 

(EF09HI24) Analisar as transformações 

políticas, econômicas, sociais e culturais de 

1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e 

dos valores democráticos. 

História recente do Brasil: 

transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais de 1989 aos dias 

atuais. 

(EF09HI25) Relacionar as transformações 

da sociedade brasileira aos protagonismos da 

sociedade civil após 1989. 

Os protagonismos da sociedade civil e 

as alterações da sociedade brasileira, 

em especial no Tocantins. 
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Modernização, 

ditadura civil-militar 

e redemocratização: 

o Brasil após 1946 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da 

violência contra populações marginalizadas 

(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 

camponeses, pobres etc.) com vistas à 

tomada de consciência e à construção de 

uma cultura de paz, empatia e respeito às 

pessoas, no Brasil e na localidade. 

Compreensão das causas da violência 

contra populações marginalizadas. 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos 

da Guerra Fria, seus principais conflitos e as 

tensões geopolíticas no interior dos blocos 

liderados por soviéticos e estadunidenses. 

A Guerra Fria: confrontos de dois 

modelos políticos. 

(EF09HI29) Descrever e analisar as 

experiências ditatoriais na América Latina, 

seus procedimentos e vínculos com o poder, 

em nível nacional e internacional, e a atuação 

de movimentos de contestação às ditaduras. 

As experiências ditatoriais na América 

Latina no período da Guerra Fria. 

(EF09HI30) Comparar as características dos 

regimes ditatoriais latino-americanos, com 

especial atenção para a censura política, a 

opressão e o uso da força, bem como para as 

reformas econômicas e sociais e seus 

impactos. 

Comparação dos regimes ditatoriais 

latino-americanos. 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os 

processos de descolonização na África e na 

Ásia. 

Os processos de descolonização na 

África e na Ásia. 

Oriente Médio. 

História Contemporânea da África. 

(EF09HI32) Analisar mudanças e 

permanências associadas ao processo de 

globalização, considerando os argumentos 

dos movimentos críticos às políticas globais. 

O fim da Guerra Fria e o processo de 

globalização. 

Políticas econômicas na América 

Latina. 

A história recente 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas 

relações políticas locais e globais geradas 

pelo desenvolvimento das tecnologias digitais 

de informação e comunicação. 

A 3ª Revolução Industrial (TICs). 

(EF09HI34) Discutir as motivações da 

adoção de diferentes políticas econômicas na 

América Latina, assim como seus impactos 

sociais nos países da região. 

Neoliberalismo na América latina. 

(EF09HI35) Analisar os aspectos 

relacionados ao fenômeno do terrorismo na 

contemporaneidade, 

incluindo os movimentos migratórios e os 

choques entre diferentes grupos e culturas. 

Os conflitos do século XXI e a questão 

do terrorismo. 

Pluralidades e diversidades identitá-

rias na atualidade. 

(EF09HI36) Identificar e discutir as 

diversidades identitárias e seus significados 

históricos no início do século XXI, 

combatendo qualquer forma de preconceito e 

violência. 

As pautas dos povos indígenas no 

século XXI e suas formas de inserção 

no debate local, regional, nacional e 

internacional. 
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