Documento
Curricular
para GOIÁS Ampliado

Governador do Estado de Goiás
Secretária de Estado de Educação – Seduc/Consed
Presidente da Undime Goiás
Superintendente de Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Ronaldo Ramos Caiado
Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira
Marcelo Ferreira da Costa
Giselle Pereira Campos Faria

Equipe de Gestão
Abadia de Lourdes da Cunha
Marcelo Ferreira da Costa
Luciana Barbosa Candido Carniello
Brenda Reis Nadler Prata

Coordenadora Estadual/Consed/Seduc
Coordenador Estadual/Undime Goiás
Articuladora do Regime de Colaboração
Analista de Gestão

Equipe de Currículo 2018
Coordenadora de Etapa – Educação Infantil

Alessandra Gomes Jácome Araújo
Allex Neiva Pereira da Silva

Redator de Educação Física

Ana Lúcia Lopes Sarmento

Coord. de Etapa – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Redator de Matemática

Brunno Antonelle Vieira Costa

Redatora de Língua Inglesa

Carlete Fátima da Silva Victor

Redatora de Educação Infantil

Cíntia Camilo

Redator de Língua Inglesa

Daniel Carneiro Cruvinel

Coord. de Etapa– Ensino Fundamental – Anos Finais

Débora Cristine Camargos
Diogo Nery Maciel

Redator de Ciências da Natureza

Edna Eloi de Araújo

Redatora de Língua Portuguesa
Redatora de Arte

Elis Regina de Paiva Bucar Mosquera

Redatora de História

Fátima Garcia Santana Rossi

Redatora de Língua Portuguesa

Giselly de Oliveira Lima
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Gleise de Paula Assad
		

Redatora de Educação Infantil

Henrique Lima Assis

Redator de Arte

Jane Alves de Souza

Redatora de Educação Física

Leandro Breseghelo

Redator de Ciências da Natureza

Márcio Leite de Bessa

Redator de Matemática

Maria Elisabeth Alves Mesquita Soares

Redatora de Geografia

Patrícia Lapot Costa
Paulo Cesar Soares de Oliveira
Ranib Aparecida dos Santos Lopes
Rodrigo Melo e Cunha Santos
Maria Magda Ribeiro
Marlene Aparecida da Silva Faria

Redatora de Educação Infantil
Redator de História
Redatora de Ciências da Natureza
Redator de Geografia
Redatora de Língua Portuguesa
Redatora de Matemática

Equipe Ampliada de Currículo 2019
Aissi Kárita da Silva
Allex Neiva Pereira da Silva

Redatora de Arte
Redator de Educação Física

Ana Cristina Pereira Diniz

Redatora de Língua Portuguesa

Ana Lucia Lopes Sarmento

Coordenadora dos Anos Iniciais

Brunno Antonelle Vieira Costa
Carlete Fatima da Silva Victor
Caroline Lemes Feliciano
Cíntia Camilo
Claudia Cardoso Barreto
Débora Cristine Camargos
Débora Cunha Freire
Delubia S. Matias
Edilene Paiva Costa e Silva

Redator de Matemática
Redatora de Inglês
Redatora de Educação Física
Coordenação geral
Redatora de Arte
Coordenadora dos Anos Finais
Redatora de Língua Portuguesa
Redatora de Inglês
Redatora de Língua Portuguesa

Edimar Pereira Silva

Redator de Arte

Edna Eloi de Araújo

Redatora de Língua Portuguesa
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Eleone Ferraz de Assis

Redatora de Língua Portuguesa

Eliza Rebeca Simões Neto Vazquez

Redatora de Arte

Elis Regina de Paiva Bucar Mosquera

Coordenadora dos Anos Iniciais

Erislene Martins da Silveira

Redatora de História

Eurim Pablo Borges Pinto

Redator de Arte

Evânia Martins Lima

Redatora de Geografia

Fátima Garcia Santana Rossi

Redatora de História

Fernando Peres da Cunha

Redator de Arte

Giselly de Oliveira Lima

Redatora de Língua Portuguesa

Gislene Sousa de Sá Azevedo

Redatora de Ciências da Natureza

Gustavo Henrique dos Santos Vale

Redator de Arte

Henrique Lima Assis

Coordenador Geral

Humberto Moreira Barros Filho

Redator de Inglês

Humberto Nunes Rodrigues

Redator de Matemática

Inez Maria M. Viana

Redatora de Geografia

Jordana Thaís M. Ferreira

Redatora de Educação Física

José Antônio Silva

Redator de Arte

Juliana Mendes de Morais

Redatora de Geografia

Leonora Aparecida dos Santos

Redatora de Ciências da Natureza

Lívia Patrícia Fernandes

Redatora de Arte

Lívio de Castro Pereira

Redator de Ciências da Natureza

Marcela Ferreira Marques

Redator ade Inglês

Marcelo Borges Amorim

Redator de Educação Física

Marcelo de Freitas Santos

Redator de Matemática

Marcia Marquez Paes Lemes

Redatora de Língua Portuguesa

Márcio Leite de Bessa

Redator de Matemática

Maria Claudia Lopes Oliveira

Redatora de Língua Inglesa

Maria Magda Ribeiro

Redatora de Língua Portuguesa

Mayara Paiva de Souza

Redatora de História

Onira de Ávila Pinheiro Tancrede

Redatora de Arte

Paulo César Soares de Oliveira

Redator de História
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Redator de Educação Física

Paulo de Tarso Leda Filho

Redatora de Língua Portuguesa

Rafaela Segatti Lopes

Redatora de Geografia

Renata Silva da Rocha Queiróz

Redator de Ciências da Natureza

Rodolph Delfino Sartin

Coordenador dos Anos Finais

Rodrigo Melo e Cunha Santos

Redatora de Arte

Sandra Santana Silva

Redatora de Matemática

Silma Pereira do Nascimento

Redatora de Inglês

Valeria Galdino

Redatora de Arte

Veruska Bettiol Borges

Redatora de História

Warlúcia Pereira Guimarães

Articuladores dos Conselhos
Elcivan Gonçalves França
Lacy Guaraciaba Machado
Maria do Carmo Ribeiro Abreu
Paulo de Tarso Léda Filho

Projeto Gráfico e Diagramação
Adriani Grün

55

Grupos de Trabalho
Língua Portuguesa
Meire Cristina Costa Ruggeri
Camila F. de Lima Gracindo
Keyla Maria B. Gonçalves Silva
Rosa Anatildes Félix Reis
Izabel de L. Quinta Mendes
Katiúscia Neves Almeida
Eleone Ferraz Assis
Ana Cristina Pereira Diniz
Wender de Magalhães
Leonardo Montes Lopes
Neide Domingues da Silva
Walquiria Silva Carvalho
Claudimécia Brito Trancoso

Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde
Secretaria Municipal de Educação de Anápolis
Secretaria Municipal de Educação de Anápolis
Seduc, Goiânia
Seduc, Goiânia
Seduc, Goiânia
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e UEG
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia
Seduc - Aparecida de Goiânia
Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde e Universidade de Rio Verde
Secretaria Municipal de Educação de Anápolis
Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde
Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde e Seduc Rio Verde

Geografia
Alessandra Leão de Souza Constantino
Átila Douglas Matias
Dalmo Gomes Silva
Douglas Santiago Silva
Flávia Lopes Lourenço
Gesiel Alves Pereira
Ione Apolinário Pinto
Jessé Oliveira Guilarde
Juliana Mendes de Moraes
Kátia Monteiro F. Siqueira
Leovan Alves dos Santos
Marcos Pedro da Silva
Neila Alves Duarte Borba
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Secretaria Municipal de Anápolis
CRE – Goiânia
CRE – Aparecida de Goiânia
Colégio Objetivo e CRE - Aparecida de Goiânia
Colégio Athos
CRE – Aparecida de Goiânia
Superintendência da Educação – Ensino Fundamental
Secretaria Municipal de Goiânia e Colégio Prevest
Secretaria Municipal de Goiânia
Colégio Prevest
UFG
Secretaria Municipal de Goiânia, CRE – Goiânia e UEG
Secretaria Municipal de Anápolis

Arte
Teatro
Karine Ramaldes Vieira
Vanessa Cardoso de Freitas
Gustavo H. dos S. Vale
Angelo Aparecido Machado
Marcelo Feconde de Faria
Nicolas Bernardo de Araújo
Edson Douglas Leal Silva
José Martins Ramos Neto
Edimar Pereira Silva
Ticiana Ramos S. Aguiar
Mara Veloso de Oliveira Barros
Renata Valério Póvoa Curado
Marcelo Neisinger Flores

SMEC Goiânia / Seduc
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Parque Santa Cruz
SMEC Goiânia
Seduc / Itaberaí
Seduc / Itaberaí
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Lousinha Carvalho
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Francisco M. Dantas
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Finsocial
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás Unidade Airton Senna
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
SMEC Goiânia / Seduc

Música
Renato Borges
Michelle Karen Teixeira
Mancessér Barros Aragão
Gilmar dos Santos Lourenço
Everton Luiz de Matos
Ciomara Camilo de Castro
Aline Folly Faria
Igor Viana Monteiro
Flaviane de Jesus Silva
Ricardo Rodrigues de Sousa
Alessandra Nunes de Castro Silva
Wagston Dorneles Gaus Alves
Viviane Cristina Drogomirecki
Zirlene Braz da Silva
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Escola Municipal Joaquim Câmara Filho
Colégio Estadual Presidente Artur
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Lousinha Candido
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás Unidade Maria Heleny Perillo
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
SMEC Goiânia
Semec de Anápolis
Colégio Estadual José Honorato
Colégio Estadual Gonçalves Lêdo
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Dom Abel – SPL
Escola Municipal Rui Barbosa
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Andrelino R. Morais

Dança
Rousejanny da Silva Ferreira
Fernanda de Souza Almeida
Johnathans Silva Paiva
Valéria Figueiredo
Maria Cristina Barros de M. Bastos

IF
UFG
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
UFG
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte

Artes visuais
Luís Augusto de Paula Lacerda Pacheco
Aline Rezende Bueno
Lanna Rocha de Santana
Adriana de Lima Silva e Cruz
Tiago Alves de Oliveira Fonseca
Yara Manoel
Maria de Fátima Lopes
Fernanda Moraes de Assis
Gilney Marcelo Costa
Silza Bueno Neres
Andressa Barbosa Nascimento
Laercio Gomes da Silva
Stefany Alves Tobias
Dhártly Aires de Oliveira
Vanosclei Figueiredo Ferreira
Adriane Camilo Costa
Ticiana Ramos S. Aguiar
Eliane Soares Pinto
Kênia Gonçalves Rosa
Délia T. Gomes Rodrigues
Santiago Lima
Herbert Charles da Silva Pereira Junior

Seduc
Seduc
Semec Anápolis
Semec Anápolis
Seduc
Seduc
Seduc
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Dom Abel SPL
Colégio Estadual Doutor Antônio Ramos Gomes Frota
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Cecilia Meireles
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Professor Sebastião França
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Edmundo Pinheiro de Abreu
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Edmundo Pinheiro de Abreu
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Ismael Silva
SMEC Goiânia
Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás Unidade Airton Senna
Colégio Estadual Eunice Weaver
Escola Estadual Vandy de Castro Carneiro
Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás Unidade Airton Senna
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Chico Mendes

História
Fernanda Laura Costa
Karla Alves Coelho Tertuliano
Valdenir M. Soares P. Alves

8

SME Aparecida Goiânia
Semed Anápolis
CRE Aparecida de Goiânia

Rosimary Batista da Silva
Marcelo Benfica Marinho
João Victor Nunes Leite
Danilo Rabelo
Geziel Alves Pereira
Lara Fernanda P. dos Santos

SME Rio Verde
SME Goiânia
CRE Goiânia
UFG
CRE Aparecida de Goiânia
Rede Particular

Ciências da Natureza
Adevane da Silva Pinto
Cibele Pimenta Tiradentes
Cleirianne Rodrigues de Abreu
Cristiane Adorno Melazzo Pereira
Daiene Barbosa Lagoa Maia
Diogo S. Nascimento
Genilza Alves de Sousa
Geraldo Cabral e Souza
Kamilla Branquinho Nascente
Priscila Fialkovits Mayeron
Quintino Custódio dos Santos
Renato Alves de Souza
Samanta Oliveira da Silva
Wilker Rodrigues de Oliveira
Zaine Borges Dias

UEG Campus Jaraguá
UEG Campus Anápolis e Seduc-GO
Seduc-GO
SME Anápolis
Colégio Shallon
Colégio WR Júnior
SME Goiânia
SME Rio Verde
Seduc-GO
Seduc-GO
SME Rio Verde
SME Senador Canedo
SME Goiânia
SME Jaraguá
SME Goiânia

Educação Física
Fábio P. Santana
Suzianne Morais
Marcos Vinícius Guimaraes de Paula
Renata Lorena V.de Aguiar
Raquel Nunes Tavares
Anderson de F. Barbosa
Rosimari de Oliveira
Jairo Sidney Bianchi Peres
Roberto Pereira Furtado
Lívia A. Carvalho Telles
Sissilia Vilarinho Neto
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SME de Rio Verde e Unirv
Semed Anápolis
Semed Anápolis
SME Goiânia
Seduc Aparecida de Goiânia e CME Goiânia
Seduc Aparecida de Goiânia
Cref –GO
Cref –GO
UFG
Semed de Anápolis
UFG

Luciane Gomes Coelho
Juliany F. M Garcia
Linomar Melo de Jesus
Glaucy da S. I. Pedrosa
Jaciara Oliveira Leite
Denise Moreira Cravo Linhares
Gilberto Reis Agostinho Silva

SME de Rio Verde
SME de Rio Verde
SME de Rio Verde
Semed de Anápolis
UFG
Semed e CRE de Anápolis
Universo – Universidade Salgado de Oliveira

Língua Inglesa
Alexandre de Araújo Badim
Ana Letícia Souza Garcia
Clarisse Wilson de Sá Roriz Gonçalves
Giuliana Castro Brossi
Isabel Cristina Neves
Julielly Vieira Matos
Pedro Augusto de Lima Bastos
Rejane Maria Gonçalves Maia
Rosiany Moraes Ginu Borges
Tanitha Gléria de Medeiros
Valeria Rosa da Silva

UFG
Escola Internacional Goiânia
Seduc - Superintendência do Ensino Fundamental
UEG
Seduc
Secretaria Municipal de Goiânia
Educart Goiânia
IFG
Colégio Marista
Sesc Cidadania e Secretaria Municipal de Goiânia
UEG

Matemática
Andréia Reis da Silva
César Pereira Martins
Cleide Cordeiro dos Santos
Evandro de Moura Rios
Fabiane Neres de Brito Moreia
Fernando Pereira dos Santos
Jorge Lima Loiola
Luciano Teixeira Campos
Márcia Friedrich
Miguel Antônio de Camargo
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Colégio Aplicação Alfredo Nasser
Colégio Fractal - Goiânia
Sec. Mun. de Educação de Anápolis
Colégio Est. Dep. José de Assis - Goiânia
Sec. Mun. de Educação de Anápolis
Professor aposentado Cepae
Sec. Mun. de Educação de Rio Verde
Colégio Estadual Cora Coralina - Goiânia
Sec. Mun. de Educação de Goiânia
UEG - Jussara

Educação Infantil
Eneida Amorim A. A. de Melo
Claudimécia B. Trancoso
Angélica Cândida de Jesus
Henrique Lima Assis
Nilma F. do Amaral Santos
Aline Araújo Caixeta
Rubiane Camargo R. Campos
Leila Socorro da Silva
Eleny Macedo de Oliveira
Elisvânia da Cunha
Mayara Marce Guimarães
Vânia Maria de C. Honorato
Gislainy Jorge Mesquita
Kátia Braga Arruda da Silva
Ana Lúcia Lopes Sarmento
Ana Cristina P. Diniz
Dalva Manhas da Silva
Orestes dos Reis Souto
Sandra Cristina G. dos Santos
Lola Sandra M. Borges
Lilian S. S. Gonçalves
Margaret P. Dayer
Ludmylla da Silva Morais
Fernanda de Souza Almeida
Rodrigo Melo e Cunha Santos
Maria Elizabeth A. M. Soares
Cristiane E. L. Belo de Lima
Lilian M. A. Brandão
Yasmin Gonçalves Lira
Alda Mirian Rosa Ribeiro
Sandra Helena Pinto de Souza Reis
Cátia Francisca de Sá
Nely Gonçalves da Silva
Jackeline Fernanndes de Moura
Solemar Guerra de Almeira
Fernanda Bernardes da Costa
Ana Claudia Batista
Fernanda L. Costa
Alessandra Corrêa Tomé
Poliana Carvalho Martins
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Gerente de Educação Infantil da SME de Goiânia
Coordenadora de Língua Portuguesa da SME de Rio Verde
Coordenadora de Educação Infantil da SME de Rio Verde
SME Goiânia
CEI Suely Paschoal e UEG
SME Aparecida de Goiânia
Semec Senador Canedo
Semec Senador Canedo
Semec Aparecida de Goiânia
Conselho de Diretores - Condir
Conselho de Diretores - Condir
Seduc Goiânia
Seduc Goiânia
Semec de Aparecida de Goiânia
SME Goiânia
SME Goiânia
Sepe Sindicato das Escolas Particulares
Sinpro
SME Goiânia
SME Goiânia
SME Goiânia
Conselho Municipal de Educação de Goiânia
Sintego
Faculdade de Dança – UFG
SME Goiânia
Seduc Goiânia
SME Jaraguá
SME Jaraguá
Cepae
SME Goiânia
SME Goiânia
SME de Jaraguá
SME Caldas Novas
SME Caldas Novas
SME Caldas Novas
SME Anápolis
SME Anápolis
SMEC Aparecida de Goiânia
SME Jaraguá
Cepae

Comissão Estadual
Leonardo Felipe Marques de Souza
Cleber Nunes Sobrinho
Raquel Teixeira
Wagner Alceu Dias
Liliane da Silva Aleixo
Quissínia Gomes de Freitas
Simônia Peres da Silva
Hellayny Silva Godoy de Souza
Maria Ester Galvão de Carvalho
Antônio Cappi
Ademar Amorim Júnior
Renata Tavares Estrela
Maria Euzébia de Lima
Ludmylla da Silva Morais
Railton Nascimento Souza
Orestes dos Reis Souto
Flávio Roberto de Castro
Maria Rachel Leone Furtado
Lélia do Carmo Medeiros de Freitas Almeida
Tereza Cristina Peixoto
Elcivan Gonçalves França
Adriano Campos Bonifácio
Juliano de Morais
Veronízia Theodoro Luz
Claudia do Carmo Rosa
Jorge de Jesus Bernardo
Regina Ster de Moraes
Mariabe Silva
Marcos Gardene Carvalho Gomes
Miguel Rodrigues Ribeiro
Leonardo Pereira Santa Cecília

Superintendência da Juventude
Superintendência da Juventude
Conselho Nacional de Secretários de Educação/ Consed
Conselho Nacional de Secretários de Educação/ Consed
SESI e SENAI
SESI e SENAI
Instituto federal Goiano/ IF Goiano
Instituto federal Goiano/ IF Goiano
Conselho Estadual de Educação/CEE
Conselho Estadual de Educação/CEE
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Goiás/SINEPE
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Goiás/SINEPE
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás/Sintego
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás/Sintego
Sindicato dos Professores do Estado de Goiás/Sinpro
Sindicato dos Professores do Estado de Goiás/Sinpro
Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia/Sepe
Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia/Sepe
Serviço Social do Comércio/SESC
Serviço Social do Comércio/SESC
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/UNCME
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/UNCME
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/ SENAC
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/ SENAC
Universidade Estadual de Goiás/UEG
SEMESG
SEMESG
Centro de Apoio da Educação – Ministério Público de Goiás
Centro de Apoio da Educação – Ministério Público de Goiás
União dos Dirigentes Municipais de Educação/Undime Goiás
União dos Dirigentes Municipais de Educação/Undime Goiás

Comissão Regional de Águas Lindas
Solange Silvina das Viges
Deusimar Macedo Bezerra
Fábio José Batista Silva
Cecília Giza de Oliveira
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretor de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica

Geralda da Silva Rosa
Paulo Teles Martins
Francisco Cardoso Mendonça
Jussara Ferreira de Souza Guedes
Márcia Gomes de Jesus
Angélica Maria Nepomoceno Ramos
Fernando Francisco dos Santos
Fabiana Martins de Freitas Ferreira
Rozângela Torquato Beserra
Francisco Assis Nascimento

Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Anápolis
Sonja Maria Lacerda
Tereza Caroline Lobo
Roseli Narciza Santiago Nascimento
Jubiele Lôbo da Silva
Neide Rodrigues Ramos
Maria Angélica Ramos
lozemilde Martins Rosa Jubé
Mara Andréia Fernandes Peixoto
Myriam Marques
Karla Alves Coelho Tertuliano de Barros
Endorcelina Eterna Fernandes
Adelson Oliveira Araujo
Rogéria Vitalina Theodoro Silva
Lanna Rocha de Santana Caixeta
Cleide Thatiane Silva Ribeiro
Fernanda Dias Pereira Borba
Rosana Novais Caifa Favaro
Patrícia de Almeida Assunção
Catarina Cássia Florêncio da Silva Guedes
Emilene Cássia Gomes Colares
Flávio da Cruz Rodrigues
Simone Pescara de Freitas
Sandra Gonçalves Lacerda
Wedna Soares Gomes
Cristiane Adôrno Melazzo Pereira
Wislene Carlos Ferreira Marques
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Aparecida de Goiânia
Idelma Maria de Oliveira Silva
Gleicy Leonel Silva
Ione Rodrigues Fraga
Glenilson Carlos da Silva
Doralice de França Santos
Larissa de Araújo Ribeiro
Aline Araujo Caixeta da Silva
Gilma Machado Ferreira Alcântara
Ailza Cristina Oliveira Araujo
Wender de Magalhães
Andreia Reis da Silva
Decivaldo dos Santos Dias
Flaviany Marquês Ferraz Saraiva
Aline Araujo Caixeta da Silva
Fernanda Laura Costa

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenador Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Campos Belos
Maria Sueli Pereira de Araújo
Geisa Cordeiro da Silva Vitor
Meire Isabel de Almeida Vasco
Monica Cristina Sierra Bressiani
Ioná Alves de Almeida Bastos
Leiva Márcia Rodrigues de Almeida
Maria Eunice Batista Costa
Glaucione Fernandes Dias
Luciana Santos Barbosa Dias
Ivani Silva Maeta De Araujo
Divina Cleonice da Silva Garcias
Raquel Rosa de Moura
Maria da Conceição Fernandes Pereira
Jose Roberto Alves de Jesus
Paulo Pereira Filho
Telma Maria Marques Costa
Duvanez Alves de Oliveira
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem

Comissão Regional de Catalão
Maria da Gloria Silva Mesquita
Leonardo Pereira Santa Cecilia
Rosimária Rosa do Nascimento Evangelista
Eliana Machado Canedo Borges
Jesus Guerreiro
Liliane de Morais Pereira
Fernanda Silva de Oliveira Cândido
Myrian de Melo Carísio Paiva
Adriana Antunes de Mesquita Ferreira
Neide Duarte Rodrigues
Luiza Ferreira Belo Garcia
Miliana Mariano da Silva
Adilson Pinto Ciríaco
Leonardo de Souza Marins
Ariana Cristina de A. Ciriaco
Elania Maria Marques Bergamaschi
Bonifácio Machado da Silva
Michele de Melo Sobrinho
Luciana Nunes Pinto
Cassia Souza Silva Santos
Roseane Teodoro da Silva
Suely Francisco Gonçalves Antunes
Angélica Alves Bueno

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Ceres
Márcia Pereira Ribeiro
Elaine Cristina de Araújo
Adriana da Silva Oliveira
Ana Lúcia de Morais Rezende Castro
Maria Elvira da Silva
Rosilene Maria de Azevedo Borges
Vânia Ramos Santana Silva
Alessandra Vaz Vieira
Juliana de Morais Santos Dorningeer
Enileuda Rodrigues de Paiva
Roseni do Carmo Silva
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática

Maria Divina de Jesus Silva
Nara Célia Silva Marques
Cassia Sousa F. Meireles
Rosimeire Paes Landim Araújo
Gesiely Rosany Costa Rezende
Marcia Rosa Pessoa

Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Formosa
Marília Magalhães de Castro Ribeiro
Sizélia de Abreu
Osinêi Soares dos Santos
Renata Gomes da Silva
Fabiano Rabelo Mendonça
Carlos Wagner Pereira Pinto
Conceição Aparecida Luiz de Oliveira Romualdo
Mônica Alcântara de Ataídes
Jucilene Antônia de Morais
Silvia Saraiva
Anikelle Cardoso Ferreira
Valter Joaquim de Sousa Júnior
Eleandro Adir Fhilippsen
George Augusto da Silva
Deonir Romualdo da Silva Ribeiro
Eliandro Gomes da Silva
Thales Antony de Assis Santos
Raphaela Steven Xavier Martins

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Goianésia
Maria Umbelina Pereira Ruggeri
Gislene Maria da Fonseca Oliveira
Pollyanna Mendonça Otoni
Cléia Cristina de Souza Balbino
Euclênia Maria Macena
Geovânia de Souza Silva
Cejane Cristina de Oliveira Cardoso
Claudia Silvia de Morais Dantas
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Míriam Alves Ferreira Melo
Sonia Sabino Soaris Rodrigues
Welba Ribeiro de Brito
Leydna Karla Carvalho
Selma Souza Arantes
Ronildo Severino do Carmo
Marcelene Lopes da Silva Balbino
Audilene Rodrigues da Silva
Shirley Miranda da Silva
Abadia Pereira Santos
Eliza Alves Landim
Eugênio Calipso Barbosa Santos
Wesley Gonçalves da Silva
Rafaela Andrade Durão
Lílian Cristiane Alves da Silva Oliveira Gouveia

Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Goiânia
Azézio Barreto Sobrinho
Marcelo Ferreira da Costa
Leticia Borba
Ampara Ferreira de Barros
Acácia Aparecida Bringel
Flávio Roberto de Castro
Eneida Amorim dos Anjos Alves de Melo
Marina Oliveira Albernaz
Cleusa Alves Souza Nazário
Alcione Francinete de Carvalho Camargo
Éderson Saraiva
Roberta dos Santos Piedras
Jaime Mendes
Sara Francielle P. Vaz
Leise Miriam A. Rosa
Eleone Ferraz de Assis
Gislene Margaret Avelar Guimarães
Márcia Friedrich
Vanda Eterna Carneiro Campos Teles
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Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Redatora de Ciências da Natureza
Redatora de Matemática
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional da Cidade de Goiás
Jonas Carlos Berquó de Alarcão
Angela de Oliveira Barbosa Fonseca
Joarice Aparecida de Souza Moraes
Jucélia Nunes de Medeiros
Benedita Seixo de Brito
Maria Aparecida de Bastos
Jacqueline de Jesus Silva
Silvia Garceis de Araújo Silva
Andréa Vilas Boas Rezende Godinho
Raul Fonseca Barbosa
Wagner Pereira da Silva
Antônio Francisco da Silva
Juliane Dias Rosa
Fernanda Alves de Oliveira
Nara Nei Saraiva Borges

Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Goiatuba
Lacordaire Constantino Ribeiro
Suziane Lemes Prado
Cintia da Silva Martins
Cília Márcia Silva Ferreira
Joana D'arc Santos
Lucimar de Sousa Cunha
Vera Lúcia de Castro Zago
Elisvânia Marques da Silva
Roberta Kathiúcia Severo
Gizele Garcia Borges Silva
Regiane Mariana da Silva Souza
Gleide de Paula Santos
Geraldo Hamilton de Souza
Marise Gomes de Andrade Ferreira
Railda Soares Buzaim
Biankia Rodrigues Barbosa
Gemilson Adrião da Rocha
Maria Isabel de Sousa Marques
Ondumar Pereira de Bessa
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Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Inhumas
Nanci Moreira Arataque Duarte
Maria Letícia Silva Costa
Helena Vila Verde Augusto Tito
Luciene Alves Siqueira
Joana D’arc Cardoso Lourenço
Maria Erilandi Ferreira de Souza
Valéria Couto dos Santos
Simone José de Fátima Nascimento Andrade
Cláudia Rejane Mendes Suarte Duarte
Aline Batista de Oliveira
Claudivino Solares da Silva
Klênia de Fátima Ferreira Gonzaga
Dircimar Alves Ferreira Vieira
Carla Cristina Moreira Lopes
Edson Praxedes dos Santos Júnior
Angela Maria da Silva
Fernanda Gomes Figueira
Vagniton Amélio de Souza
José Carlos Henrique
Jetselma Pereira Nunes
Andréia Alves Ferreira
Alice de Oliveira Sousa
Thays Pires de Oliveira
Keila Marques de Lima

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Sintego
Representante da Educação Infantil
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Iporá
Jerônimo Martins de Brito Neto
Daniel Carneiro Cruvinel
Eliane Alves e Silva Nascimento
Marilene Lopes da Costa Tosta
Alex Alessandro da Silva Mendes
Adna Maeli Lima de Oliveira
Maria Piedade Feliciano Cardoso
Adna Maeli Lima de Oliveira
Cláudia Barcelo Pinto Alves
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Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Manoel Francisco de Oliveira
Lucília Alves de Sousa
Maria Dias da Silva Pacheco
Elizângela Alves Carvalho
Meirilene Maria de Sousa e Silva Dias
Gizélia Beatriz da Silva
Geniana dos Santos Vieira
Andréia Moura de Oliveira Rodrigues
Ueslene Maria Ferreira Pontes
Neide Cândida de Oliveira Santos Pessoa
Zélia Maria Barbosa Lima
Cecília Benigna Távora Diniz
Selma Martins de Jesus Rodrigues
Lilia Martins dos Anjos Goulart
Poliana Barbosa Oliveira Dourado

Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza

Comissão Regional de Itaberaí
Maria do Socorro Cordeiro de Toledo e Costa
Regina Camargo de Oliveira Soares
Alessandra Rigonato Vieira
Aparecida Cássia de Lima Tolêdo
Divina Batista Juvencio Custódio
Diosmar Batista dos Santos
Fábio Meira Gonçalves
Vilma Maria da Silva
Deny Kelen Carvalho de Oliveira Araújo
Leila Rosa da Silva Oliveira
Raquel Silva Cotrim Carvalho
Rosângela Evangelista Camilo dos Reis
Marta Cristina e Souza
Maria Luzilene Alves P. Albernaz
Luciana Villas Boas Sousa
Nilson Donizete Vieira
Vilce Vieira da Silva Lemes
Joaquim Marques Cardoso
Raquel Silva Cotrim Carvalho
Roseny Cândida Mendes Martins

20

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Itapaci
Ana Karina Silva
Jucélia Aparecida Ferreira Rodrigues
Karlyle Michele da Silva Lima Nogueira
Ivanildes Bergamelli de Brito
Eurivane de Carvalho Oliveira Lima
Antonia Jorgeane Silva Ramos
Suelma dos Reis Pereira Alves
Terezinha Maria de Melo Castro
Maria Suelita Ferreira Lopes
Sirlene da Guia Fagundes Teodoro
Cristiane Japiassú Andrade
Ana Sílvia Madeira de Oliveira Silva
Glaucia Leão Antunes da Silva
Noeme Rosa de Oliveira Fernandes
Noêmia Lemes da Rocha Medeiros
Nilmar José Dias
Simone Maria de Oliveira Barbosa
Uelber Lúcio de Miranda
Camila Pereira de Oliveira

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Itapuranga
Iron de Lemos Mota
Kênia Cristina Borges Dias
Luciano Divino de Sousa
Arlete Félix Vieira
Aristóteles Rodrigues Neto
Divina Pereira Gondim Cruz
Rosana Carneiro de Brito Pires
Luciana Braga Costa Campos de Oliveira
Vanda de Santos de Sousa Pires
Maria Aparecida de Souza Santos
Valceni Lima e Silva
Wellington Ferreira Rocha
Rose Mary Moreira Gonçalves Tannus
Marlene Alves Pinho Moreira
Dorceli Maria dos Santos Gontijo
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Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretor de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem

Fausto Afonso Pereira Santos
Clébio Estevam de Oliveira
Guilherme da Silva e Santos

Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Itumbiara
Sandra de Bessa Arantes
Simone Ferreira Borges Araújo
Roselaine Claro Costa
Pauliana Borges de Faria Santos
Suzy Mary Mortoza Resende
Dulcineia Pereira Silva
Luceir Aparecida Oliveira
Tariana Mortosa
Maria Aparecida de Lima
Juliano Guerra Rocha
Vécia de Fátima Vitorino
Luciana Carolina de Lima
Janice Soares Borges dos Santos Souza
Maria das Graças Silva Medeiros
Rosana Dias da Silva
Rodrigo Fedrigo Camargo
Monica Aparecida Santos
Maraisa Medeiros dos Santos Carvalho
Paulo Sergio Chagas
Eli Anai Vaz Vieira

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Jataí
Marina Silveira Martins
Jeane Idalina Bonifácio
Wânia Soares da Silva Carvalho
Nilva Tomásia da Silva Lima
Ana Kátia Ferreira de Assis
Ana Clara Pereira Assis Alves Almeida
Cátia Madalena Menezes
Oneida Fernandes
Dalvina Izabel Alves de Araújo
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais

Ricardo Alves Machado
Rosangêla Zanuzzi
Nádia Maria Cabral
Olimar Ferreira da Silva
Sheila Dias Alves
Adriana Martins Arruda
Miley de Moraes Barros
Maryzania Umbelina Martins Azevedo
Juliana Abadia do Prado Soares
Rosewane Batista Queiroz
Leila Garcia Rezende Gomes
Rosane Filipin
Simara Barbosa da Silva Freitas

Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Jussara
Luiz Mário Lopes Cardoso
Maria Silvana Pedrosa Ferraz
Kelly Cristina Silva
Juliana Farias Brito Silva
Maria Auxiliadora de Oliveira Bonfim
Soraya Amorim
Silviane Aparecida de Carvalho
Lidiane da Silva Lopes Santos
Kerlyvainy Pereira Vargas
Cleonice Maria Cruz de Oliveira
Rejane Lopes Ferreira Lima
Bruna Marina Leite
Edinamar Maximiliano Ferreira de Oliveira
Livia Regina M. Cunha Silva
Helio Barbosa Feliciano Alves
Kênia Paula de Oliveira Costa
Nildeni Euza de Souza
Ruthnea Barbosa de Araújo Navega
Leila Ferreira da Silva
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Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Luziânia
Valdereza Antônia G. B. da Silva
Indiana Carneiro Machado
Andressa Moreira da Costa Padovani
Alessandra Rabelo da Costa
Sueli Mamede Lobo Ferreira
Cláudia de Souza Vieira Albernaz
Maria Albertina Vieira de Brito
Alessandra Rabelo da Costa
Gisele Santiago Miranda Lourenço
Loreana Danilla da Silva Mathias
Lucilene Maciel de Oliveira Vidal
Anete Severino Peixoto
Francisco Flávio Melo Ibiapina
Mariza Maria de Oliveira
Frederico Mateus da Silva
Valdirene Peixoto dos Santos
Eder Ribeiro de Santana
Claudiana Amorim Clementino
Irlene Pereira da Silva Cruz

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Minaçu
Gricélia Geralda Nascimento Fernandes
Gildásio Firmo Macedo
Lucinei Maria Mota Benício
Milca Alves Negrão Santos
Maria Divina Patrício Cunha
Devanilda Passos dos Santos
Euza Fátima Antônio
Gláucia Gonçalves Falcão Freitas
Telma Maria de Oliveira Rodrigues
Ana Rodrigues da Cruz
Ana Paula de Araújo
Raimundo Moraes da Silva
Simone Milhomem de Aquino
Valdilene Alves da Silva Pereira
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante das Escolas Particulares
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática Cre
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Marta Romana Silva Junqueira
Maerle Corino de Melo
Luciene Rosa da Silva Marques
Marcos Antonio Pereira Martins

Representante de Linguagem
Representante de Matemática SME Colinas do Sul
Representante de Ciências da Natureza SME Campinaçu
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Mineiros
Gilson Marfins de Oliveira
Luiz Antônio Alves Costa
Tamara Trentin
Marleide Resende Santos
Adriane Pereira Resende Marques
Emília Cristina Silva Sousa
Anilce Pereira de Menezes
Delvair Rezende Siqueira
Rodrigo Alves de Carvalho
Eronice Rodrigues Vilela
Letícia Cristina Dias Olveira
José Ricardo Sousa Martins
Niltônio Resende Flores
Clélia Lionis Gonzaga

Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretário Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Morrinhos
Cleide Mara Ribeiro Souza
Fabiana Aparecida Nunes Toledo
Márcia Arantes do Vale
Patricia Gomes Pereira
Elizangela Alves de Moura
Valdicléia Vieira de Souza Carvalho
Simone Martins Ferreira
Margareth Maria da Silva
Rosana Maria Marques Pires
Sandra Faria Pereira
Miriam Mendonça Carvalho
Cilene Maria Batista Cardoso
Fabrisia Ramos Barbosa
Marilia Luiza Pereira Castro
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Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Coordenadora Pedagógica
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Ênia Terezinha Vicente
Joana Darc de Souza
Deanne Teles Cardoso
Eliane Aparecida Silva Rodrigues

Representante de Linguagem
Representante de Matemática
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Novo Gama
Wânia Mara de Souza Silva
Maria da Guia Nobrega de Almeida
Elane Angélica de Jesus
Genilde Nogueira Rocha
Dilcéia Carmo dos S. Sarmento
Eliane de Jesus Araújo e Luciana Beserra Sousa
Adriany D. Santos
Deusele Maria Damasceno Ribeiro
Simone Alves de Ávila
João Batista da Costa Filho
Claudia Moreira S. Lopes

Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte
Secretária Municipal de Educação
Diretora de Núcleo Pedagógico
Representante do Conselho Municipal de Educação
Representante do Sintego
Representante da Educação Infantil
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Representante do Ensino Fundamental – Anos Finais
Representante de Ciências da Natureza
Representante de Ciências Humanas

Comissão Regional de Palmeiras
Vilma Marques de Oliveira
Ovídio Gonçalves Peixoto
Maria Aparecida da Costa Santos
Joyce Mesquita Quirino
Luis Enis do Vale
Cristiane Narciso da Silva
Luciana Gomes Parreira
Kerly Kristhian Couto Ferreira Di Capinam Macêdo
Luciana Alves de Morais
Cleythiany Aguiar e Silva
Euza Felipe de Castro
Luciana Mariano de Oliveira Maciel
Luciana Nunes Pereira
Nilza Fernandes Rios da Veiga
Sandra Roque Correia Coutinho
Luiz Gonzaga Alves Mendonça
Sirlene Rosa Ferreira Oliveira
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APRESENTAÇÃO
O Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), representado pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc)
e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás (Undime GO), apresenta aos
profissionais da educação e à comunidade em
geral, como resultado do Regime de Colaboração iniciado em 2018 e efetivado de forma
plena em 2019, o Documento Curricular para
Goiás - Ampliado (DC-GO Ampliado).
O DC-GO Ampliado foi elaborado a partir da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
aprovada em 2017 e tem por objetivo explicitar as aprendizagens essenciais que todas
as crianças e estudantes têm o direito de se
apropriarem ao longo da Educação Básica. A
elaboração do Documento inicialmente denominado, Documento Curricular para Goiás
(DC-GO), começou em março de 2018 com a
criação pelo Ministério da Educação (MEC) do
Programa de Apoio à Implementação da Base
Nacional Comum Curricular (ProBNCC), que
instituiu uma Equipe de Currículo em cada
Estado, em Regime de Colaboração entre
Consed e Undime, com o propósito de con-

textualizar a BNCC a partir da realidade local,
observando seus aspectos históricos, culturais,
econômicos, políticos e sociais. Esse processo
de construção participativa durou dez meses
e culminou com sua aprovação pelo Conselho
Estadual de Educação (CEE), em 2018.
Em 2019, com a pactuação do Regime de Colaboração Pleno, em diálogo com alguns municípios, sobre quais desdobramentos eram
necessários para a efetivação do DC-GO nas
instituições escolares, foram acrescentadas
ao Documento: a escrita de habilidades, por
ano para os componentes curriculares de Arte
e de Educação Física; o elenco de conteúdos
articulados aos objetos de conhecimento; e
o ordenamento das habilidades por ano, observando a progressão e a integração dos
conhecimentos. Nesse sentido, os capítulos
dos volumes II (anos iniciais) e III (anos finais)
do DC-GO que apresentam novos elementos,
são: IV - A Construção do DC-GO: caminhos
trilhados, em que foi acrescentando o percurso de 2019 e o V - Ensino Fundamental, em
que são apresentados por ano, os quadros de
cada componente curricular, com os acréscimos mencionados.

Esses desdobramentos foram e são necessários para a elaboração e o desenvolvimento
de políticas públicas articuladas e integradas
entre os entes federados – União, Estado e
Municípios – e instâncias relacionadas à educação – Conselhos, Sindicatos, Federações e
Associações, no que se refere à formação continuada, à produção de material, ao acompanhamento dos processos de aprendizagem e
à avaliação.
Esperamos que o texto apresentado, DC-GO
Ampliado, contribua para a melhoria da qualidade da educação do estado de Goiás ao induzir um trabalho colaborativo entre a Rede
Estadual, as Redes Municipais e as Instituições
Privadas, assim como para a mudança de práticas pedagógicas, que ocorrem no encontro
entre professores e crianças/estudantes, cotidianamente, nas instituições escolares, de forma a lhes garantir o direito de aprender, numa
perspectiva de formação integral.
Vamos juntos, a luta é de todos por uma educação de qualidade!
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INTRODUÇÃO
O Documento Curricular para Goiás (DC-GO) é fruto de uma ação coletiva em torno da Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no território goiano. Essa ação envolveu
inúmeras frentes de estudo, investigação, análise e diálogo com professores da Educação Básica
e da Educação Superior, via (re)elaboração curricular. Para o Ministério da Educação (MEC), a (re)
eleboração se refere “ao processo de tradução da BNCC em um documento curricular local e
contempla tanto as redes que farão a sua primeira elaboração curricular, quanto as redes que já
possuem currículo e farão uma atualização alinhada à BNCC” (BRASIL, 2018, p. 06). Em regime de
colaboração entre Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás (Undime Goiás), o DC-GO foi produzido e agora orienta e
define as aprendizagens essenciais que as crianças da Educação Infantil e os estudantes do Ensino
Fundamental do território goiano devem desenvolver ao longo da Educação Básica.
Apresentar o DC-GO é uma tarefa que suscita a contextualização da atuação de nosso Estado
em um processo que se iniciou de forma efetiva no ano de 2015, com o lançamento da primeira
versão da Base. A BNCC é um documento de “caráter normativo que define o conjunto orgânico
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de
Educação (PNE)” (BRASIL, 2017, p. 07). Desde então, era prevista a necessidade de contextualizar
a BNCC às realidades de cada Estado quando esta fosse aprovada pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE). Foram dois anos de discussões e debates teóricos, conceituais e ideológicos,
nos quais a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Undime Goiás atuaram de forma direta
e incisiva, destacando nosso Estado no cenário nacional de elaboração da primeira base comum
curricular para o Brasil.
Durante os anos de 2015 e 2016, o foco do trabalho se dividiu em duas grandes frentes: mobilização
e contribuição. Mobilização do maior número possível de professores de todos os níveis, etapas e
esferas; dirigentes municipais de educação e suas respectivas equipes técnicas, estudantes, pais,
representantes de conselhos de educação, sindicatos, enfim, de todos os atores envolvidos na seara
educacional de Goiás, para que se cadastrassem no Portal da Base com o objetivo de conhecê-la,
estudá-la e enviar contribuições às versões da BNCC publicadas até então. Tais contribuições foram
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de grande importância para que a Base fosse
estruturada, pensada e elaborada de acordo
com os apontamentos enviados ao MEC. Diante
desse momento ímpar para a educação brasileira, Goiás desponta. Foi o Estado com maior
número de cadastros no Portal da Base e o segundo que mais enviou contribuições, que totalizaram 12 milhões em todo país. Estes números
são reflexo do intenso trabalho de mobilização
realizado pela Coordenação Estadual (Seduc e
Undime Goiás) em parceria com o MEC.
A finalização da etapa de contribuições, via Portal da Base, aconteceu em meados de março
de 2016, quando o trabalho de análise de todo
material recebido e de elaboração da segunda
versão da BNCC teve início. Os trabalhos de
mobilização e contribuição continuaram, desta
vez focados nessa versão que foi objeto de estudo em seminários estaduais, que aconteceram
em todo o Brasil, de junho a agosto de 2016.
Em Goiás o evento aconteceu nos dias 1 e 2 de
agosto do referido ano e contou com a participação de cerca de 600 profissionais da educação e estudantes das instituições educacionais
e redes de diversos municípios goianos. Ao final
deste seminário, foi produzido um relatório que
sistematizou as discussões desses dois dias de
evento, organizadas separadamente por Educação Infantil e componentes curriculares, contemplando as três etapas da Educação Básica.
O relatório do seminário goiano, que se juntou
aos vinte e seis relatórios dos demais Estados,
foi analisado por uma equipe da Universidade
de Brasília (UnB) e MEC, com o apoio de uma

comissão formada por membros do Consed e
da Undime. Essa comissão criada, especificamente, para colaborar com o trabalho de análise dos relatórios dos seminários estaduais, foi
formada por seis membros de diferentes Estados, sendo Goiás um deles. A representatividade goiana neste grupo permitiu ao Estado de
Goiás colaborar e acompanhar o trabalho que
culminou na entrega, em mãos, ao Ministro da
Educação, de um relatório com apontamentos
adotados como primordiais e essenciais para a
terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. O referido relatório, pautado no processo
de análise dos relatórios advindos dos seminários estaduais e das reuniões da comissão
citada anteriormente, e assinado pelas presidências Consed e Undime, configurou-se como
um pedido formal ao MEC de consideração e
compromisso dos pontos destacados por este.
Em paralelo a todos os eventos e atividades,
os membros da Coordenação Estadual da
BNCC em Goiás representaram a educação
goiana no cenário nacional ao integrarem comissões no Ministério da Educação com finalidades diversas, sempre com foco em colaborar
com a elaboração de uma base nacional cada
vez mais próxima da realidade e necessidades
da comunidade educacional brasileira. Uma
das comissões, já citada anteriormente, foi incumbida de interpretar e sistematizar as contribuições advindas dos seminários estaduais.
Outras comissões, das quais Goiás também fez
parte por meio de representantes da seccional
da Undime, foram as de elaboração do Guia de
Implementação da BNCC. O Guia serve de re41

ferência nacional a todos gestores municipais
e estaduais no processo de implementação da
BNCC, desde 2017.
Seguindo com o caminhar das versões da
BNCC, a terceira delas é então publicada, encaminhada ao CNE e submetida a cinco audiências públicas (uma em cada região do Brasil).
Ao final deste período de consultas, nosso país
passa a ter pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular que, de acordo com a
Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de dezembro
de 2017, trata-se de um documento normativo
a ser respeitado obrigatoriamente ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica.
Com a BNCC aprovada, os trabalhos nos Estados e Municípios se intensificaram ainda mais,
sempre com o apoio do MEC. Nesta etapa o
processo passa a ter foco na implementação e
em todos os passos que devem ser seguidos
para que se efetive no contexto das instituições
educacionais. Logo no início do ano de 2018
são criadas comissões estaduais, formadas por
representantes do Consed e da Undime, que
por sua vez têm a responsabilidade de constituir
a Equipe de Currículo, detalhada no capítulo “A
Construção do DC-GO – caminhos trilhados”.
A referida equipe teve como objetivo principal,
durante todo o ano de 2018, como Ciclo I, do
Programa de Apoio à Implementação da Base
Nacional Comum Curricular (ProBNCC) gestado pelo MEC, estudar a BNCC e, a partir dela,
elaborar o Documento Curricular para Goiás,
em diálogo com profissionais de todos os níveis
da educação de nosso Estado.

Este recuo histórico que contextualiza as ações realizadas em Goiás e por seus respectivos representantes, tanto dentro do Estado, quanto em nível nacional, nestes três anos de mobilização,
elaboração e implementação da BNCC, faz-se necessário para concluirmos quão participativo e
inclusivo foi este trabalho. A comunidade educacional goiana, em cada um de seus 246 municípios,
ampliou seus conhecimentos ao ser instigada a estudar as propostas da BNCC e contribuir com
elas. Foi muito importante para os professores perceberem que se tratava de uma situação em que
suas vozes seriam ouvidas e seu conhecimento considerado. Esse processo ativo de elaboração
da BNCC transformou-se em um alicerce importante para que o Documento Curricular para Goiás
também seguisse o mesmo caminho de construção dialogada, em busca de uma aproximação
cada vez maior da realidade e necessidade educacional de Goiás.
A estrutura do Documento Curricular para Goiás assemelha-se à BNCC, pois mantém a apresentação da Educação Infantil ancorada em direitos de aprendizagens e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, e do Ensino
Fundamental em áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas) e componentes curriculares (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências da Natureza, História e Geografia). A exemplo da BNCC,
o DC-GO também é regido pelas dez competências gerais que permeiam todas as etapas
da Educação Básica, bem como todas as áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Estas competências gerais se articulam aos direitos de aprendizagens e
desenvolvimento na Educação Infantil e são o alicerce das competências específicas de área
e de componentes; assim como dos objetivos de aprendizagens e desenvolvimento e das
habilidades e são listadas a seguir:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica,
a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular

e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral
ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
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conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem
entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida,
com liberdade, autonomia, consciência crítica
e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e de-

cisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua
saúde física e emocional, compreendendose na diversidade humana e reconhecendo
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro
e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Ao evidenciar este diálogo do DC-GO com a BNCC, faz-se necessário destacar que, mesmo
mantendo a organização estrutural da BNCC, o DC-GO cumpre seu papel de ir além da BNCC.
O grande diferencial do DC-GO em relação à BNCC é justamente a aproximação das habilidades e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento ao contexto de Goiás. O olhar goiano
dos redatores e de todos os profissionais da educação, que contribuíram com a escrita deste
Documento, destaca as especificidades de nosso Estado em diversos âmbitos (social, cultural,
geográfico, dentre outros), avança ao apresentar a Goianidade e contextualizá-la em todas as
etapas, componentes curriculares e áreas de conhecimento.
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Ao apropriar-se do DC-GO será possível
conhecer os marcos legais que o embasam,
sendo esta uma leitura que sinalizará diversas fontes de pesquisas necessárias para
aprofundar os conhecimentos acerca da legislação que o baliza. Para além da BNCC
propriamente dita, existem diretrizes e leis
que fundamentam todo o processo de elaboração dos currículos escolares, do qual o
presente Documento faz parte, mas não de
forma única, e sim integrada a esse arcabouço legislativo. Vale ressaltar que foi adotada a
definição de currículo apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCNEB), que o compreende
enquanto “conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo
de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de
identidades sociais e culturais. O currículo é,
por consequência, um dispositivo de grande
efeito no processo de construção da identidade do(a) estudante. Currículo refere-se,
portanto, a criação, recriação, contestação
e transgressão” (p. 23). Em suma, o currículo
é um documento vivo, que toma forma e se
concretiza dentro das instituições escolares,
no cotidiano educacional.
Nesta linha de raciocínio, o DC-GO apresenta as etapas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental de forma detalhada,
contemplando as especificidades de cada
uma delas, com textos que explicitam suas
peculiaridades, realçando a relação entre as
competências gerais e específicas de cada

área de conhecimento e componente curricular; pontos de atenção para as diferentes
transições que permeiam as referidas etapas;
quadros curriculares que sistematizam os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento,
assim como as habilidades e apontamentos
relacionados às necessidades educacionais,
culturais e sociais específicas de Goiás. Em
linhas gerais, o DC-GO aproxima a legislação
curricular vigente em nosso país da realidade
goiana, sendo um instrumento indispensável
para todos gestores estaduais, municipais,
escolares e profissionais da educação em geral na (re)elaboração de suas propostas pedagógicas, projetos políticos pedagógicos e
planos de aula que configuram-se como documentos que estão diretamente conectados
uns aos outros e todos imbricados ao DC-GO,
conforme ilustrado no infográfico a seguir:

O DC-GO está estruturado em três volumes:
Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos
Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais que
estão organizados da seguinte forma:
Volume I: Educação Infantil: Introdução; Goianidade; Os Marcos Legais que embasam o
Documento Curricular para Goiás; A construção do Documento Curricular para Goiás:
caminhos trilhados; Educação Infantil; Considerações Finais e Referências.
Volume II: Ensino Fundamental Anos Iniciais
(1º ao 5º ano): Introdução; Goianidade; Os
Marcos Legais que embasam o Documento
Curricular para Goiás; A construção do Documento Curricular para Goiás: caminhos
trilhados; Ensino Fundamental; Textos introdutórios dos componentes curriculares e quadros curriculares do 1º ao 5º ano; Integração
de conhecimentos a partir de Projetos Investigativos; Educação Goiana: Temas Contemporâneos e Diversidades: Considerações Finais
e Referências.
Volume III: Ensino Fundamental Anos Finais (6º
ao 9º ano): Introdução; Goianidade; Os Marcos
Legais que embasam o Documento Curricular
para Goiás; A construção do Documento Curricular para Goiás: caminhos trilhados; Ensino
Fundamental; Textos introdutórios dos componentes curriculares e quadros curriculares
do 6º ao 9º ano; Integração de conhecimentos
a partir de Projetos Investigativos; Educação
Goiana: Temas Contemporâneos e Diversidades: Considerações Finais e Referências.
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Enfim, o desejo é que a leitura deste Documento suscite reflexões e oriente caminhos
sobre o desenvolvimento das aprendizagens
essenciais das crianças da Educação Infantil
e dos estudantes do Ensino Fundamental ao
longo da Educação Básica.

5. Linguagens
A linguagem é concebida como uma produção humana e constitui-se como uma prática
social, assim, é por meio dela que o homem
tem a possibilidade de tornar-se sujeito, sendo capaz de construir sua própria trajetória,
tornando-se um ser histórico e social. Nesse
sentido, ela vai além de sua dimensão comunicativa, pois os sujeitos se constituem por
meio das interações sociais.
Seguindo essa perspectiva, a linguagem é
concebida como uma forma de interação humana, de produção de sentidos, de formação
de identidades. Desse modo, ela se opõe às
visões conservadoras, que a define como um
objeto de conhecimento autônomo, sem influência de fatores sociais, culturais e históricos.
A sociedade é constituída por indivíduos que
pensam e necessitam estabelecer relações
comunicativas entre si, logo, é nessa interação, que é formada por linguagens e por formas de se comunicar, que os indivíduos se
compreendem e expandem suas relações.
Dessa maneira, essas relações são responsáveis pela interação dos sujeitos consigo
mesmos e com os outros, formando cidadãos
interligados ao conhecimento e a valores culturais, morais e éticos.
Um dos objetivos da área de Linguagem é
oportunizar aos estudantes a participação
em diversas práticas, ampliando suas capacidades expressivas em manifestações artísti-

cas, corporais e linguísticas e, também, seus
conhecimentos sobre essas linguagens, em
continuidade às vivências adquiridas e, assim,
mobilizá-las com competência e autonomia
em suas práticas sociais.
No Ensino Fundamental, a área de Linguagens
é composta pelos componentes curriculares:
Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e
Língua Inglesa. O que há em comum entre
esses componentes e o que proporciona uma
relação entre eles é a diversidade de linguagens neles imbricadas, como a verbal (oral ou
visual-motora, como Libras – Língua Brasileira de Sinais, e escrita), a corporal, a visual, a
sonora e, contemporaneamente, a digital. A
multiplicidade de linguagens está presente
nas variadas atividades, nas relações humanas e nas infinitas possibilidades de interações entre os sujeitos.
Nesse sentido, a escola e o professor exercem
um papel extremamente importante para ressignificar as práticas já vivenciadas pela criança na Educação Infantil, por meio dos campos
de experiência (por exemplo, Traços, Sons,
Cores e Formas e Escuta, Fala, Pensamento
e Imaginação), e ampliá-las no Ensino Fundamental, incluindo outros campos de atuação
humana. Cabe, também, à escola possibilitar
a participação dos estudantes nessas diversas práticas de linguagem, de forma que a
compreendam no sistema semiótico, ou seja,
na multiplicidade de práticas verbais (escrita
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e fala), não verbais (expressão corporal e gestual, linguagem visual ou musical, por exemplo) e multimodais, que se caracterizam nos
momentos de ação e interação.
Seguindo essa perspectiva, ao aprender a ler e
a escrever, o estudante ampliará a possibilidade de obter mais conhecimentos em diferentes
áreas e componentes curriculares, por inserir-se
na cultura letrada e participar de variadas atividades com mais autonomia e protagonismo.
Vale ressaltar que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, homologada em 2017 e norteadora deste documento,
no Ensino Fundamental Anos Iniciais, os
componentes curriculares consideram aquelas práticas culturais contemporâneas relativas ao universo infantil; e, nos dois primeiros
anos, deve-se concentrar as atividades pedagógicas no processo de alfabetização, visto
que a aquisição da leitura e da escrita ampliam de forma surpreendente as possibilidades de construir conhecimentos (p. 61).
Nos anos finais, dada a importância do aprofundamento de ideias e reflexão crítica dos
estudantes acerca dos conhecimentos dos
componentes e da área, ampliam-se as práticas
de linguagem, estendendo a capacidade de
abstração deles, constituindo, assim, práticas
mais sistematizadas de formulação, de questionamentos, seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e de conclusões.

Nesse sentido, a articulação desses pressupostos com as competências gerais da Base,
a partir do diálogo com outras áreas e com-
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ponentes curriculares, faz com que a área de
linguagens, de forma interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar possa assegurar

aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas.

QUADRO 13 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.
Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para
continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva.
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar
e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução
de conflitos e à cooperação.
Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.
Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas,
da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver
problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
Fonte: BNCC, 2017, p.63.
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5.1. Arte
Pensar e dizer o que seja Arte é uma das tarefas mais complexas, na qual a humanidade se
debruçou e vem se debruçando ao longo de
sua existência. O professor brasileiro e crítico
de Arte, Jorge Coli ([1995] 2006) inicia seu livro “O que é arte” afirmando que inúmeros
tratados se comprometeram e se comprometem a responder à questão, tentando situá-la
para definir o conceito. Porém, as respostas
ou as definições não são exclusivas, absolutas. Pelo contrário, são divergentes, contraditórias e desenhadas pelo contexto cultural e
pelo tempo histórico em que são produzidas.
Mesmo sem consensos, somos capazes de reconhecer algumas produções culturais como
sendo arte e nos entregarmos à admiração
e à interação expressiva e comunicativa que
somente elas proporcionam. Assim, “tantas e
tão diferentes são as concepções sobre a natureza da arte” (idem, p. 07). Nesse contexto
repleto de possibilidades, arriscamos a dizer
que as artes são experiências que ampliam a
percepção de nós mesmos, dos outros e da
vida, ao possibilitar, por meio da expressão de
sentimentos e emoções e da comunicação de
pensamentos e ideias, os discursos poéticos,
políticos, ideológicos, científicos, religiosos,
por exemplo, velados e desvelados nas representações artísticas, com as quais interagimos
e/ou produzimos na escola e fora dela.

Para Marcos Villela Pereira, filósofo e presidente da Federação dos Arte-Educadores do
Brasil, na gestão de 1992 a 1993, as artes configuram uma área do conhecimento, pois
opera com a organização imaginativa do sujeito a partir da experiência universal da humanidade e das experiências particulares de
cada um, resguardados os princípios da unidade na diversidade, da harmonia na heterogeneidade e do equilíbrio nas diferenças,
consolidando-se como fator de humanização
(ao resgatar a consciência da dignidade humana), de socialização (ao proporcionar a
apropriação do processo criativo como compromisso histórico com a humanidade) e de
fortalecimento da identidade cultural (gerado pela prática da experiência estética, integradora do pensar e do sentir). (1993, Apud
PIMENTEL, 1999, p. 41)

O campo das artes é complexo, repleto de
possibilidades, opera e organiza a imaginação, a sensibilidade, a criatividade, a cognição.
Portanto, o aprender Arte na escola se torna
fundamental e precisa ser uma experiência
provocadora dos sentidos, alimentadora da
experimentação, da atenção, da curiosidade,
da crítica. Também, em seus processos criativos e perceptivos, as artes precisam movimentar o vivido e suscitar sonhos, alimentar
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desejos, ressignificando, ao mesmo tempo, o
estudar e o existir.
Por que as artes estão presentes nas escolas
ocupando espaços e tempos no currículo da
Educação Básica, em especial, do Ensino Fundamental? Em contextos complexos e não lineares como os do território goiano, como as
artes podem contribuir para a efetivação de
uma educação integral, preocupada em minimizar as assimetrias culturais, sobretudo, educacionais e artísticas, que desenham o estado
de Goiás? Em cenários educativos formais,
outrora orientados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), agora normatizados
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
como produzir experiências éticas, estéticas e
poéticas sintonizadas com os desejos e necessidades dos estudantes?
Na Educação Básica, a legislação que organiza e orienta a escola contemporânea tem privilegiado as experiências com Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro. Estas, portanto, são
expressões hegemônicas que configuram o
componente Arte, mas que não inviabilizam
a presença e a aprendizagem de outras expressões artísticas, como as artes circenses, o
audiovisual, a moda. Em sintonia, a Base Nacional Comum Curricular (2017) normatiza e
define as Artes Visuais como sendo

processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais,
que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de
explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações
da cultura cotidiana. As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais,
dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de
produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas. (BRASIL, 2017, p. 193)

Na sequência, afirma que Dança se constituiu como
prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos
cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo
e significando relações entre corporeidade e produção estética. Ao articular os aspectos sensíveis,
epistemológicos e formais do movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem
novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios (corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto
híbrido e dinâmico de práticas. (BRASIL, 2017, p. 193)

A Música se destaca como sendo a expressão artística
que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito
tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e
valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. A ampliação e a produção dos
conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e
criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical
dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e
desenvolver saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na
sociedade. (BRASIL, 2017, p. 194

Em relação ao Teatro, este instaura a experiência
artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo
é lócus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do
verbal, não verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de
criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores. O fazer teatral possibilita a
intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a
consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. (BRASIL, 2017, p. 194)
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A experiência com qualquer uma dessas
expressões na escola, orientada pelo Documento Curricular para Goiás - Ampliado,
precisa ser atravessada por intencionalidades
pedagógicas que respeitem as singularidades tanto de cada expressão artística quanto
dos estudantes. Por isso, deve ser realizada
por profissionais especializados na área. Desse modo, os estudantes têm oportunidade
de adquirir o conhecimento, o aprofundamento e a consolidação de saberes e fazeres
específicos, assim como o reconhecimento
identitário, ação provisória e em permanente construção, além do desenvolvimento do
sentimento de pertença cultural, tão necessário e vital.
Os currículos são resultados de escolhas didáticas, políticas, ideológicas. Ao longo da
história, as teorias do currículo o têm entendido como uma construção social que delimita
territórios, percursos e discursos, bem como
produz relações de saber, de poder e de ser.
Ou seja, o conhecimento que constitui o currículo está “vitalmente, envolvido naquilo que
somos, naquilo que nos tornamos: na nossa
identidade, na nossa subjetividade”, como
afirma Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 15), professor pesquisador em teoria e currículo.
Embora, no DC-GO Ampliado, o componente curricular Arte se constitua em torno das
especificidades das Artes Visuais, da Dança,
da Música e do Teatro, ele apresenta pontos
comuns e caros à educação na contemporaneidade. Desse modo, incentiva que profes140

sores e estudantes interajam com as práticas
artísticas/culturais relacionadas ao universo
feminino, homossexual, afro-brasileiro, indígena, da cultura infanto-juvenil e dos sujeitos com necessidades especiais do território
goiano, por exemplo, com o objetivo de ampliar as aprendizagens para além do universo
masculino e europeu, que historicamente dominou os currículos da Educação Básica.
Orientada por princípios de igualdade e equidade, assim como éticos, políticos e estéticos
que visam à educação integral e à construção
de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais inclusiva, a BNCC se configurou
em um documento normativo e definidor
das aprendizagens que todos os estudantes
necessitam desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Ou
seja, ela se tornou referência nacional para
os desenhos dos currículos e para o desenvolvimento das propostas político-pedagógicas das redes escolares públicas, federais,
estaduais, municipais e privadas. Espera-se,
então, que ao longo da Educação Básica
os estudantes, desafiados pela pesquisa e
pela exploração, expandam seus repertórios
culturais locais, regionais, nacionais e internacionais e ampliem sua imaginação, conhecimento e autonomia artística, por meio do
desenvolvimento de competências.
Competências são definidas pela BNCC como
sendo “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes

e valores para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL,
2017, p. 08). Entre as dez competências gerais
que todos os estudantes deverão desenvolver, estabelecidas pela BNCC, a que mais relaciona-se diretamente ao componente Arte
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é “valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural” (Idem, p.
09). É importante ressaltar a necessidade de
inter-relacionar as competências gerais com
as competências específicas da área de lin-

guagens e com as competências específicas
do componente Arte no tratamento didático.
As competências específicas do componente
Arte para o Ensino Fundamental são:

QUADRO 14 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
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;
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;
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;
Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte;
Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística;
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e
de circulação da arte na sociedade;
Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções
e apresentações artísticas;
Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes;
Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
Fonte: BNCC, 2017, p. 196.

Pelo exposto, conclui-se que aprender Arte
é extremamente importante e necessário
em toda Educação Básica porque os estudantes têm seu conhecimento enriquecido
em muitas dimensões, o que é essencial à
educação integral. Sendo assim, como garantir que distintas formas das Artes Visu-

ais, das tradicionais às contemporâneas,
sejam compreendidas pelos estudantes do
território goiano? Como assegurar que inúmeras relações entre as partes do corpo e
destas com o todo corporal sejam exploradas na criação de movimentos dançados?
Como desenvolver experiências em que os
141

elementos constitutivos da música sejam
aprendidos a partir da exploração de fontes
sonoras diversas? Como propor situações
educativas em que pesquisas e/ou criações
de diferentes formas teatrais e de espaços
cênicos sejam desenvolvidas na escola e
fora dela?

Além dessas habilidades, outras tantas compõem o quadro curricular do componente
Arte, no DC-GO - Ampliado. Nelas estão expressas as aprendizagens essenciais, reescritas
envolvendo os aspectos culturais da sociedade goiana. O quadro curricular no DC-GO Ampliado é composto por linguagens que
organizam os objetos do conhecimento, que
são compreendidos como conteúdos, conceitos e processos.
Diferentemente da BNCC, que organizou o
quadro curricular em dois blocos, um para os
anos iniciais e outro para os anos finais, o DC-GO decidiu, no Grupo de Trabalho com os
professores de Arte, organizar os nove anos
que compõem o Ensino Fundamental em três
blocos de três anos cada um. Decidiu-se, assim,
para aproximar os saberes e os fazeres artísticos aos tempos e ritmos de aprendizagem da
maioria dos estudantes do território goiano.
Os objetos de conhecimento artístico traduzidos no quadro curricular como sendo materialidades, elementos da linguagem, matrizes
estéticas e culturais, contextos e práticas, processos de criação e os sistemas da linguagem
que compõem as Artes Visuais, a Dança, a
Música e o Teatro devem ser trabalhados em
suas profundidades conceituais, procedimentais, atitudinais. Dessa forma, evita-se o retorno a um ensino de Arte concebido e praticado
como desenvolvimento de atividades, a Educação Artística – prática docente polivalente
orientada pela Lei de Diretrizes e Bases/LDB
5692/1971, pois a orientação é que a Arte seja

trabalhada como campo de conhecimento, o
Ensino de Arte – prática especialista orientada
pela Lei de Diretrizes e Bases/LDB 9394/1996.
Para tanto, o DC-GO organizou cada expressão artística como uma área de conhecimento
de Arte específica, ou seja, Arte-Artes Visuais,
Arte-Dança, Arte-Música e Arte-Teatro, cada
qual com suas próprias unidades temáticas,
que devem ser trabalhadas por profissionais
graduados em sua expressão artística específica (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro).
Evitando, dessa maneira, a compreensão de
que todas possibilidades artísticas sejam trabalhadas por um único professor, o que caracterizaria a antiga polivalência.
Em relação à unidade temática Artes Integradas indicada pela BNCC, o DC-GO a
compreendeu como sendo uma perspectiva
metodológica emergente para a educação
das artes e não como um organizador de objetos de conhecimento que expressam habilidades. Para sua efetivação, orienta-se que
esta perspectiva metodológica seja trabalhada apenas nas instituições escolares que
tiverem dois ou mais professores licenciados
em qualquer uma das expressões artísticas,
cada qual em uma expressão artística distinta. É importante ressaltar que os objetos do
conhecimento e as habilidades que compunham a unidade temática Artes Integradas
foram redistribuídas entre as Artes Visuais, a
Dança, a Música e o Teatro.
Ensinar e aprender Arte na escola só se tornará uma ação consciente, criativa e autoral
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se for tramada em estreito diálogo com os
estudantes, em diferentes momentos de criação, de crítica, de estesia, de expressão, de
fruição e de reflexão. Estes momentos são
chamados pela BNCC de “dimensões do conhecimento” (2017, p. 192), pois assinalam
particularidades da experiência artística. Nas
práticas educativas, estas dimensões não estabelecerão nenhuma hierarquia, apenas serão tramadas para garantir a construção do
conhecimento em Arte.
As experiências com as artes na escola entrelaçam-se com os diversos repertórios artísticos
e educacionais. Assim, elas favorecem, além
do conhecimento em Arte: a) o trabalho colaborativo, que favorece e suscita o diálogo entre os professores e os demais profissionais da
escola; b) o trabalho docente transdisciplinar,
que são os diálogos com os estudantes, reconhecendo suas necessidades, seus sonhos,
sua visão de mundo, entre outras tantas dimensões humanas importantes e necessárias
saber para desenhar os currículos; c) a ação
docente interdisciplinar, que são os diálogos
entre os vários componentes curriculares.
A transição entre as etapas da Educação Básica é também uma questão importante para a
construção do conhecimento em Arte. Cuidar
da transição entre as etapas é cuidar das crianças da Educação Infantil e dos estudantes do
Ensino Fundamental, respeitando seus limites
e suas possibilidades. Sendo assim, o ideal é
que as instituições escolares criem estratégias
de acolhimento e desenvolvimento, de manei-

ra que a nova etapa “se construa com base no
que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma
perspectiva de continuidade de seu percurso
educativo” (BNCC, 2017, p. 51).
Em relação à avaliação, esta deve ser considerada em seu caráter autêntico e formativo.
Uma aprendizagem significativa implica em diferentes formas de avaliação e deve obedecer
a critérios claramente definidos pelo professor, tendo em vista, sobretudo, a sintonia com
o trabalho pedagógico e as expectativas de
aprendizagem. Dessa forma, é pertinente levar em consideração tanto os aspectos técnicos da produção artística quanto as questões
conceituais. Para ser consistente, a avaliação deve considerar as diferentes etapas do
aprendizado, de forma processual e contínua.

Para que seja possível, real, o DC-GO - Ampliado, em especial o componente Arte, concebe a instituição escolar como espaço de
investigação, de crítica, de imaginação, ao incentivar que suas portas sejam abertas para
trânsitos plurais, onde a comunidade possa
adentrar e participar das aprendizagens; assim como oportunizar aos estudantes saídas
para visitar bibliotecas, cinemas, circos, museus, praças, teatros, entre outras instituições
promotoras de culturas, aprofundando e qualificando suas experiências e conhecimentos
relacionados aos aspectos das culturas locais,
regionais, nacionais e internacionais. Para
tanto, a contratação de professores nas diferentes expressões artísticas, conforme preconiza a LDB 9394/1996, para todos os anos do
Ensino Fundamental, e a construção de salas

ambiente com materiais específicos, apropriados às artes, e recursos tecnológicos variados são algumas demandas, as principais,
que devem ser observadas e asseguradas.
A instituição escolar contemporânea é marcada por hibridismos, nomadismos, travestismos, cruzamento de fronteiras. Contexto
cultural estimulante e provocativo para, em
matéria de identidade e de subjetividade,
propor experimentações onde o impensado,
o ambíguo, o inexplorado, o arriscado desestabilize o conhecido, o consensual, o assentado no território goiano, principalmente.
Assim, o desejo maior é que professores e estudantes estabeleçam relações de confiança
e de respeito entre si e com as artes e com a
cultura goiana.

QUADRO CURRICULAR DO COMPONENTE ARTE
Algumas ampliações apresentam-se no Documento Curricular para Goiás Ampliado,
para aproximá-lo ainda mais do cotidiano escolar. Entre as ampliações, o quadro curricular do componente Arte passa a ser anual; na
coluna dos objetos de conhecimento evidenciam-se os conteúdos e as unidades temáticas são renomeadas para linguagens.
Ao ser anual, as habilidades do 1º ao 9º anos
do Ensino Fundamental, são reescritas, atentando-se ao processo de progressão, respeitando o aprofundamento e a complexificação
das habilidades dentro do ano, progressão ho-

rizontal, e como esse aprofundamento e complexificação dos saberes artísticos se deu ao
longo dos nove anos, em um processo encadeado, como uma espiral, progressão vertical.
Para a integração dos conhecimentos, o componente Arte dialoga entre as quatro expressões e/ou linguagens artísticas que o compõe
e produz um ordenamento das habilidades; o
qual tem como princípio o respeito ao processo cognitivo de cada uma delas , para em
seguida, o diálogo ocorrer entre os componentes da área de linguagens e entre os demais componentes que compõem o currículo
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do Ensino Fundamental. Nesse processo de
integração, as habilidades não estão dispostas na mesma ordem proposta pela BNCC.
Relembrando, as habilidades expressam as
aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares. Elas estão organizadas em
um quadro e são identificadas por um código
alfanumérico.
No processo de reescrita das habilidades ano a
ano, o componente Arte apresenta as seguintes tipologias na sua identificação: as habilida-

des que permanecem sem alterações, mantêm
o mesmo código da BNCC (EF69AR31). Para
atender a organização ano a ano, as habilidades da BNCC, que haviam sido elaboradas
para blocos, foram reelaboradas para cada
um dos anos que compõem os blocos, sendo
precedidas pela sigla GO (GO-EF03AR23). A
mesma organização é usada nos códigos alfanuméricos das habilidades criadas pelo DC-GO Ampliado (GO-EF01AR43). Na primeira
versão do DC-GO, quando houve desmembramentos, contextualizações, acréscimos e/

ou modificações nas habilidades da BNCC, foi
acrescida, ao final, uma letra da sequência do
alfabeto, e quando no DC-GO Ampliado elas
aparecem agrupadas novamente, são sucedidas por uma sequência de letras do alfabeto
(GO-EF01AR07-A/B)
Em relação à coluna dos objetos de conhecimento/conteúdos, os conteúdos são evidenciados para auxiliar os professores em seus
planejamentos curriculares, principalmente,
os que ministram o componente sem forma-
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ção específica, pois, em muitas habilidades,
os objetos de conhecimento estão implícitos, o que dificulta o reconhecimento dos
processos cognitivos e, consequentemente,
seu desenvolvimento.
Por fim, a coluna unidades temáticas renomeada para linguagens, para que as Artes Visuais, Dança, Música e Teatro sejam respeitadas
em seus universos amplos e complexos, que
não conseguem ser aprendidos no tempo e
espaço de uma unidade temática.

Arte - 6º ano
Linguagem

Objetos de Conhecimento/Conteúdos

Habilidades

Elementos das Linguagens:

(GO-EF06AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das
Elementos constitutivos das ar- artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, a perspectiva, a partir de narrativas pessoais, sociais e estéticas.
tes visuais
(GO-EF06AR04-A) Distinguir, explorar e empregar diferentes formas de expressão artística exisMaterialidades e Imaterialida- tentes, tais como: desenhos, pinturas, colagens, gravuras, HQ, zines, memes, dobraduras, esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, intervenções artísticas,
des:
tecelagens fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos, técnicas convencionais e
Formas de expressão artística
não convencionais. Compreender os processos de criação artística bem como suas possibilidades
distintas na bidimensionalidade e tridimensionalidade, articulados com a poética pessoal.
Materialidades e Imaterialida(GO-EF06AR04-B) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais, técnicas tradicionais
des:
e alternativas, como componentes fundamentais para a composição da produção artística, valoComponentes
fundamentais rizando o processo de criação e refletindo sobre as representações imagéticas, bem como suas
para a composição da produção simbologias.
artística
Arte / ARTES Matrizes Estéticas:
VISUAIS
Matrizes Estéticas e Culturais

(GO-EF06AR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais,
nacionais e universais, assim como as representações que estas fazem dos sujeitos, observando
papeis de gênero e outros marcadores sociais, partindo de um olhar reflexivo que busque compreender como e porque as representações imagéticas e estéticas interferem nas identidades
culturais.

Materialidades e Imaterialida- (GO-EF06AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diverdes:
sas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de difePatrimônio cultural material e rentes épocas, favorecendo a compreensão, a construção de vocabulário e repertório relativos às
imaterial: de culturas diversas, diferentes linguagens artísticas, estabelecendo o sentido de pertencimento, reconhecimento da
alteridade e desconstruindo estereótipos.
em diferentes épocas
(GO-EF06AR07-A) Reconhecer, explorar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das artes
visuais, tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e
Sistemas (Espaços e Atuações) artesãos. Desenvolver o sentido de pertencimento a uma cultura, aprender de forma significativa
da Linguagem:
as relações entre o sujeito e as experiências em artes visuais, assim como ampliar o repertório
imagético, estético, o pensamento investigativo, crítico e sensível.
Sistema das artes visuais
(GO-EF06AR07-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, ilusCategorias profissionais
tradores, designers, grafiteiros, artesãos e os curadores locais, estabelecendo relações com os
nacionais e internacionais de forma investigativa, crítica e sensível.
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Processos de Criação:
Sentidos plurais

(GO-EF06AR05) Experimentar, apreciar e compreender criticamente a criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e
da comunidade.

Processos de criação e ressigni- (GO-EF06AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais e
ampliar seu repertório imagético e inventivo, dando sentido e significado aos contextos afetivos e
ficação em artes visuais
sociais de modo individual, coletivo e colaborativo.
Relações processuais e as conexões entre as diversas lingua- (GO-EF06AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais e as
conexões entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma e autoral, respeitando os
gens artísticas
contextos pessoais, sociais e culturais.
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar criticamente,
formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais,
Formas
distintas
das
artes
visuArte / ARTES
desenvolvendo a percepção, o olhar sensível, o imaginário, o pensamento crítico e investigativo,
ais
tradicionais
e
contemporâneVISUAIS
a capacidade de simbolizar, bem como valorizar o repertório imagético pessoal e do cotidiano.
as locais, regionais e nacionais
Matrizes Estéticas:

(GO-EF06AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincaBrinquedos, brincadeiras, jogos, deiras, jogos, danças, canções, assim como histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de
danças, canções e histórias de diferentes épocas, fazendo relação com as experiências em artes visuais e as demais linguagens
diferentes matrizes estéticas e artísticas.
culturais de diferentes épocas
Materialidades e Imaterialida- (GO-EF06AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, tais como: multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de
des:
criação e interação artística, estabelecendo relações e diálogos contextualizados, aproximando
Tecnologias e recursos digitais. realidades distintas.
Elementos da Linguagem:
Partes e o todo corporal

(GO-EF06AR09-A) Estabelecer relações entre partes e todo corporal na construção do movimento dançado, a partir de orientações anatômicas, alinhamentos posturais, apoios, eixos, transferênAlinhamentos posturais, apoios, cias de peso, tempos, planos, direções.
Arte / DANÇA tempos, eixos, transferências de
peso, planos, direções
Orientações anatômicas

Processos de Criação:
Técnicas de improvisação e de (GO-EF06AR12-A) Investigar e experimentar diferentes técnicas de improvisação e criação do
criação do movimento
movimento, como fonte para a construção de vocabulários corporais dançados.
Vocabulários corporais
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GO - Materialidade:
Expressão, consciência e percepção do corpo
(GO-EF06AR36) Experimentar diferentes formas de expressão, consciência e percepção do corpo,
Práticas somáticas: danças de tais como: elementos das práticas somáticas, danças de roda, jogos e brincadeiras tradicionais e
roda, jogos e brincadeiras tradi- contemporâneas, contação de histórias dramatizadas, entre outras atividades interartísticas.
cionais e contemporâneas, contação de histórias dramatizadas
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR08-A) Contextualizar, apreciar e experimentar manifestações das danças tradicionais,
Manifestações das danças tradi- sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão brincante e a capacionais, sociais e contemporâneas cidade de simbolizar. Ampliar o repertório corporal, valorizar as expressões das tradições e das
culturas contemporâneas e periféricas, em âmbito regional e nacional e internacional.
Repertório corporal
Elementos da Linguagem:
Espaço ritmos e tempo
Ações corporais
Arte / DANÇA

(GO-EF06AR10-A) Explorar as diversas ações corporais, como saltar, girar, rolar, correr, na relação
com as diferentes formas de orientação no espaço, deslocamentos, planos, direções, caminhos e
tempo/ritmos de movimento, lento, moderado e rápido, ampliando as percepções e sensações
sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando-o em material de pesquisa e criação
para o movimento dançado.

Jogo e improvisação em dança

(GO-EF06AR11-A) Criar, jogar e improvisar movimentos dançados de modo coletivo, colaborativo e
autoral, propondo diferentes ações, virtuais e/ou presenciais, que envolvam a comunidade escolar e
ou local.

Contextos e Práticas:

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.

Processos de Criação:

Práticas e produções 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:
Elementos constitutivos do movimento:
(GO-EF06AR11-B) Considerar aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, explorando diferentes matrizes estéticas e culturais, dando destaque à
Cultura regional goiana
valorização da cultura regional goiana e seus modos de produção nas relações com comunidades
Comunidades locais, povos indí- locais, povos indígenas, rurais, quilombolas.
genas, rurais, quilombolas
(GO-EF06AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na instituição
Corpo dançante: eu/outro, indiescolar e em outros contextos, problematizando estereótipos, preconceitos, diversidade, acessividual/coletivo, processos idenbilidade, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
titários, subjetivos, simbólicos e
imaginativos.
Padrões corporais, estereótipos,
diversidade e acessibilidade
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Contextos e Práticas:
Produções em dança
Produção goiana e seus contextos

(GO-EF06AR08-B) Realizar leituras e releituras de produções em dança nos seus diferentes espaços, de modo a ampliar as possibilidades de relação da dança em contextos diversos.

Processos de Criação:
Processos de criação e de com(GO-EF06AR12-B) Desenvolver processos de criação e de composição em dança, com base em
posição em dança
temas ou interesses artísticos, fazendo uso de materiais, recursos e espaços convencionais, alterArte / DANÇA Materiais, recursos e espaços nativos e/ou digitais.
convencionais, alternativos e/ou
digitais
Contextos e Práticas:
Gesto e movimento
GO - Materialidade
Tecnologias e recursos digitais
Materialidades:
Música e tecnologias digitais

(GO-EF06AR44) Expressar , por meio de gesto e movimento em dança, ideias, sentimentos, emoções e pensamentos de forma autônoma e singular.
(GO-EF06AR35) 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, fazendo relações com as experiências em dança.
(GO-EF06AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como: multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravação em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de
criação musical.

Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR13-B/C) Aprofundar os conhecimentos a respeito de manifestações culturais do esA música nas manifestações cul- tado de Goiás, entendendo seu contexto histórico e social, identificando e analisando como a
música se apresenta nesses eventos.
turais de Goiás
Materialidades:
Arte /
MÚSICA

(GO-EF06AR37) Explorar sonoridades em diversos objetos, em materiais do ambiente e no corSons corporais e sons do am- po, instrumentos de prática musical.
biente
Materialidades:
Preparação corporal e vocal
Elementos da Linguagem:
Os parâmetros sonoros
Notação e Registro Musical:
Formas de registro do som

(GO-EF06AR38) Vivenciar e reconhecer a importância dos exercícios corporais preparatórios para
a prática musical, tais como aquecimento e alongamento.
(GO-EF06AR14-A) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui
diferentes parâmetros: altura, duração, timbre e intensidade.
(GO-EF06AR16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional.

Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR13-A) Entender a música como área de conhecimento, reconhecendo suas especificiMúsica como área de conheci- dades.
mento
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Contextos e Práticas:
A diversidade musical de outras (GO-EF06AR13-D/E) Compreender criticamente e respeitar a diversidade musical de outras cultuculturas e a diversidade de gê- ras, conhecendo e apreciando diversos gêneros musicais.
neros musicais
Elementos da Linguagem:

(GO-EF06AR14-B/C) Perceber e identificar os elementos constitutivos da música, melodia, harmoElementos constitutivos da mú- nia e ritmo e do som, altura, intensidade, timbre, duração, por meio de práticas musicais diversas.
sica
Materialidades:

(GO-EF06AR15-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som,
altura, duração, timbre e intensidade e os elementos constitutivos da música, melodia, harmonia e
Elementos constitutivos da mú- ritmo.
sica
Os parâmetros sonoros

Materialidades:
Construção de instrumentos
Arte /
MÚSICA

(GO-EF06AR15-D) Construir instrumentos musicais, explorando diversas fontes sonoras, utilizando-os no repertório estudado.

Materialidades:
Instrumentos musicais não-convencionais e suas possibilidades
na produção musical

(GO-EF06AR15-C) Utilizar instrumentos musicais convencionais e não convencionais na prática
Instrumentos musicais convenmusical, classificando-os de acordo com seus diferentes naipes.
cionais e sua classificação: instrumentos de sopro, percussão,
cordas, naipes da orquestra,
entre outras formas de classificação

Contextos e Práticas:
Patrimônio e memória cultural,
(GO-EF06AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de
material e imaterial do Brasil
culturas diversas, especialmente da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas
Construção de vocabulário e re- e europeias, de diferentes épocas, ampliando o vocabulário e repertório relativos à linguagem
pertório relativos à linguagem musical e às diferentes linguagens artísticas.
musical e às diferentes linguagens artísticas
Materialidades:
A voz

(GO-EF06AR36-A) Utilizar possibilidades vocais para a expressão musical.
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Elementos da Linguagem:
Estruturação e arranjo
Formas musicais

(GO-EF06AR39) Conhecer diferentes arranjos musicais de uma mesma obra, analisando questões
instrumentais, de interpretação e forma musical.

Processos de Criação:
Criação Musical
Arte /

Formas musicais

MÚSICA

Estruturação e Arranjo
Notação e Registro Musical:
Formas de registro do som

(GO-EF06AR17-A/C) Desenvolver a criatividade, imaginação e expressividade musical, por meio de
improvisações e composições individuais e coletivas, conhecendo e utilizando diferentes formas
musicais.
(GO-EF06AR16-B) Elaborar e utilizar formas de registro musical, a partir do repertório vivenciado.

Processos de Criação:

(GO-EF06AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
Relações processuais entre as a linguagem musical e as diversas linguagens artísticas.
linguagens
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR18-A) Compreender e experienciar a atividade teatral como produto e produtora
Atividade teatral como uma pro- cultural e produção coletiva de caráter colaborativo, amador ou profissional, com ênfase nas didução coletiva e como produto mensões ética, como respeito a sua arte, ao seu semelhante e a sociedade, política como relação
e produtora cultural
entre as atitudes, as falas das personagens e seus posicionamentos frente às temáticas abordadas
Dimensões ética, política e es- e estética como relação entre a forma e o conteúdo, que produz sentidos e significados, provocando sensações e emoções.
tética.
Elementos da Linguagem:

Arte /

Elementos constitutivos da lin- (GO-EF06AR20-A) Conhecer, explorar, valorizar e refletir sobre os elementos constitutivos da linguagem teatral presentes em di- guagem teatral presentes em diferentes manifestações culturais mundiais, com foco no continente
ferentes manifestações culturais africano.
mundiais

TEATRO

Processos de Criação:

(GO-EF06AR27-A) Criar cenas e esquetes teatrais, partindo de processos criativos individuais e
coletivos, utilizando figurinos, maquiagens, adereços e objetos diversos, problematizando quesCriação e socialização de cenas tões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, políticas, de gênero. Socializar as criações por
e esquetes teatrais
meio de processos interativos e dramatizações, exercitando a capacidade autoral.
Elementos da Linguagem:

(GO-EF06AR39-A) Apreciar e conhecer diferentes gêneros da literatura dramática, tais como: coGêneros da literatura dramáti- média, tragédia, farsa, auto, observando suas características.
ca
Elementos da Linguagem:
Dramaturgia
Possibilidades de encenação
Vocabulário teatral

(GO-EF06AR26-B) Compreender o que é dramaturgia e reconhecer cada uma das partes da estrutura de um texto dramático, introdução, conflito, clímax e desfecho e de elementos constitutivos,
enredo, diálogos, descrição e caracterização de personagens, fatos, espaços, saídas e entradas
dos personagens, cenário, rubricas, bem como refletir sobre as possibilidades de encenação,
ampliando o vocabulário teatral.
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Elementos da Linguagem:
Formas de dramaturgias

(GO-EF06AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento
teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.

Processos de Criação:

(GO-EF06AR26-A) Exercitar a leitura dramática e perceber as diferentes possibilidades interpreLeitura dramática - possibilida- tativas do texto e diferentes composições vocais na leitura das falas, tais como: entonação, ritmo,
des interpretativas e composi- timbre, volume e intensidade.
cionais vocais
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR33) Conhecer os aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, probleAspectos históricos, sociais e po- matizando as narrativas eurocêntricas e a diversidade estética da arte.
líticos da produção artística
Processos de Criação:
Composição de improvisações (GO-EF06AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramátiteatrais e acontecimentos cêni- cos ou outros estímulos: música, imagens, objetos. Caracterizar os personagens, com figurinos e
cos
adereços, o cenário, a iluminação e a sonoplastia, considerando a relação com o espectador.
Relação com o espectador
Matrizes Estéticas e Culturais:
Arte /
TEATRO

Patrimônio cultural, material e
(GO-EF06AR34) Pesquisar, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culimaterial, de culturas diversas,
turas diversas, com foco no território nacional, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e euem especial da brasileira
ropeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
Vocabulário e repertório relati- diferentes linguagens artísticas.
vos às diferentes linguagens artísticas
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR27-B) Investigar como as práticas teatrais ocorrem na contemporaneidade, observanPráticas teatrais na contempora- do suas transformações nos contextos históricos e relacionando-as a realidade local.
neidade
Processos de Criação:

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linRelações processuais entre di- guagens artísticas.
versas linguagens artísticas
Processos de Criação:

(GO-EF06AR29) Experimentar a gestualidade, as construções corporais e vocais de maneira imaGestualidade e as construções ginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, explorando estereótipos, clichês e arquétipos.
corporais e vocais
Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR24-A) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de
Artistas e grupos de teatro bra- diferentes épocas. Investigar os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organizasileiros e estrangeiros de dife- ção da atuação profissional em teatro, com foco em grupos goianos.
rentes épocas
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(GO-EF06AR38-A) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e cultural,
refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais. Fazer
Diversidade de gênero, racial,
sínteses e registros verbais e/ou não verbais por meio de oralidade, escrita, desenho, expressão
étnica, política, social e cultural
corporal, audiovisual, valorizando as diferentes identidades e desenvolvendo o pensamento críExperiências teatrais
tico.
Matrizes Estéticas e Culturais:

Materialidades:
Elementos concretos que com- (GO-EF06AR26-C) Pesquisar, adaptar, construir e explorar figurinos, cenários, objetos cênicos,
põem um espetáculo teatral
adereços, maquiagem e outros elementos concretos do fazer teatral. Reconhecer seus vocabulários, refletindo sobre a construção de significados em cenas, esquetes e espetáculos teatrais.
Vocabulários - construção de
significados
Processos de Criação:
Tecnologias e recursos digitais (GO-EF06AR35) Conhecer e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
para acesso, apreciação, produ- apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ção, registro e compartilhamen- ético e responsável.
to de práticas artísticas
Arte /
TEATRO

Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR25-C) Reconhecer, apreciar, explorar e comparar diferentes modalidades teatrais:
teatro de rua, pantomima, teatro musical, teatro do oprimido, teatro de formas animadas - boneBonecos
cos, sombras, objetos, lambe-lambe e máscaras, por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas
especializadas, livros e apreciação de espetáculos na diversidade de espaços cênicos: rua, palco,
Diversidade de espaços cênicos
teatro, escola, feiras e circo, refletindo sobre a formação de público.
Formação de público
Modalidades teatrais

Sistemas da Linguagem:

(GO-EF06AR42) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que compõem
Eventos artístico-teatrais que o cenário teatral nacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, portais eletrônicompõem o cenário teatral cos, sites e blogs de artistas e grupos teatrais nacionais.
goiano na atualidade
Materialidades

(GO-EF06AR40) Pesquisar e explorar diferentes equipamentos, tais como: refletores, máquina de
fumaça, microfones, projetor, mesa de som, mesa de iluminação e outros maquinários, observanCaracterísticas e funcionalida- do sobre suas características e funcionalidades.
des
Tipos de equipamentos

Contextos e Práticas:

(GO-EF06AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
Práticas artísticas e as diferentes política, histórica, econômica, estética e ética.
dimensões da vida
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Sistemas da Linguagem:

(GO-EF06AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais: diretor, ator, figurinista, iluminador, sonoplasta, maquiador, cenógrafo, produtor, dramaturgo. Discutir as possibilidades da
Possibilidades da criação e pro- criação e produção teatral, no âmbito amador e profissional.
dução teatral
Funções teatrais

(GO-EF06AR41) Conhecer os mecanismos públicos legais de fomento ao teatro em Goiás, como
Leis de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura, pesquisando portais eletrônicos da
Mecanismos legais de fomento prefeitura do seu município e do Estado de Goiás, sites e blogs de Produtoras Culturais, artistas,
ao teatro em Goiás
grupos, mostras e festivais teatrais goianos.
Sistemas da Linguagem:
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Arte - 7º ano
Linguagem

Objetos de Conhecimento/
Conteúdos

Habilidades

(GO-EF07AR04-A/C) Reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais, tais como:
o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, a perspectiva, os planos, a comElementos constitutivos das ar- posição e desenvolver a expressão artística e imagética, utilizando de suportes, ferramentas, materiais e técnicas tradicionais e alternativos como componentes fundamentais para a composição da
tes visuais
produção artística, valorizar o processo de criação e assim comunicar ideias.
Elementos das Linguagens:

(GO-EF07AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas de expressão artística existentes, tais como: desenhos, pinturas, gravuras, colagens, HQ, zines, memes, intervenções
Materialidades e Imaterialida- artísticas, dobraduras, esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite,
des:
tecelagens, entre outras possibilidades expressivas. Fazer uso sustentável de materiais, instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não convencionais, bem como experimentar e compreender os
Formas de expressão artística
processos de criação artística e suas possibilidades distintas na bidimensionalidade e na tridimensionalidade.
Contextos e Práticas:
Estilos visuais;

(GO-EF07AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no
espaço, bem como ampliar o seu repertório estético e imagético.

(GO-EF07AR08-A) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais, tais como: museus,
Sistemas (Espaços e Atuações) galerias, instituições, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas, artesãos,
curadores, e prender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências em artes
da Linguagem:
visuais, assim como ampliar o seu repertório imagético, estético, o pensamento crítico e sensível.
A r t e /A R T E S Sistema das artes visuais
VISUAIS
(GO-EF07AR08-B) Identificar e diferenciar as categorias de artista tais como: artistas plásticos, ilusCategorias profissionais
tradores, designers, grafiteiros, artesãos, produtores culturais, curadores, estabelecendo relações
entre os profissionais e os espaços do sistema das artes visuais.
Contextos e Práticas:
A Arte e os cinco sentidos

(GO-EF07AR02-A) Reconhecer, estimular e explorar elementos que estimulem outros sentidos e outros fazeres, para além do visual, comunicar ideias e sensações, e dialogar com a produção artística,
como experiências sonoras, táteis, olfativas e degustativas.

(GO-EF07AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais e universais, assim
Patrimônio cultural material e
como as representações que estas fazem dos sujeitos, observando papeis de gênero e outros marimaterial
cadores sociais, relacionando com a contemporaneidade.
Arte Erudita e Arte Popular
(GO-EF07AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas,
Aspectos históricos, sociais e em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes
políticos da produção artística épocas, compreendendo e construindo repertórios relativos às diferentes linguagens artísticas e
investigar os seus aspectos culturais e artísticos, desconstruindo estereótipos.
Práticas artísticas
(GO-EF07AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problemaFormas distintas das artes visutizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte: arte, artesanato, folclore,
ais tradicionais e contemporâdesign. Identificar conceitos estéticos e poéticos de produções culturais e as possibilidades de
neas
integração de diferentes técnicas artísticas.
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Matrizes Estéticas e Culturais

(GO-EF07AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética, fazendo conexão às suas histórias de vida, memórias
e valores construídos por meio de vivências, nos quais se configuram e reconstroem as identidades
culturais.
(GO-EF07AR01-A) Apontar, relacionar, compreender criticamente as formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, desenvolvendo a percepção, o
imaginário, o pensamento crítico e sensível, a capacidade de simbolizar e valorizar o repertório
imagético pessoal e do cotidiano.
(GO-EF07AR01) Pesquisar, apreciar, analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas goianos, brasileiros, bem como 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,
de interpretar e ampliar o repertório imagético.
Processos de Criação:

(GO-EF07AR06-A) Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas cotidiaProcessos de criação em artes nos ou de interesses artísticos, de modo individual, autoral, coletivo e colaborativo, fazendo uso de
materiais, suportes, ferramentas, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais.
visuais
(GO-EF07AR06-B) Dialogar sobre a obra de artistas em contextos diversos, sobre sua própria proSentidos Plurais
dução artística e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais e ampliar seu repertório imagético
A r t e /A R T E S
Princípios conceituais, propo- e inventivo.
VISUAIS
sições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de cria- (GO-EF07AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos,
processos de criação nas suas produções visuais e desenvolver o pensamento crítico e reflexivo.
ção
Relações processuais entre di- (GO-EF07AR32) Analisar e explorar em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas e a produção autônoma, respeitando os seus contextos pessoais e sociais.
versas linguagens artísticas
(GO-EF07AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreMaterialidades e Imaterialida- ciar, produzir, registrar, compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e
responsável, ampliando as experiências com esses recursos em diferentes contextos.
des:
(GO-EF07AR05-B) Explorar as diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animaArte e a Web
ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografias, softwares nos processos de criaTecnologias e recursos digitais
ção e interação artística, aproximando realidades distintas, inserindo-se como autores e não apenas
consumidores das culturas vivenciadas.
Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguaLinguagens das artes visuais gens audiovisuais: cinema, animações, vídeos, às gráficas: capas de livros, ilustrações de textos
em integração com as lingua- diversos, às cenográficas, às coreográficas, às musicais, relacionando com as suas vivências.
gens audiovisuais
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(GO-EF07AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreMaterialidades e Imateriali- ciar, produzir, registrar, compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e
responsável, ampliando as experiências com esses recursos em diferentes contextos.
dades:
(GO-EF07AR05-B) Explorar as diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animaArte e a Web
ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografias, softwares nos processos de criaTecnologias e recursos digitais
ção e interação artística, aproximando realidades distintas, inserindo-se como autores e não apenas
consumidores das culturas vivenciadas.
Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguaLinguagens das artes visuais gens audiovisuais: cinema, animações, vídeos, às gráficas: capas de livros, ilustrações de textos
em integração com as lingua- diversos, às cenográficas, às coreográficas, às musicais, relacionando com as suas vivências.
gens audiovisuais
Elementos da Linguagem:

(GO-EF07AR11-A) Analisar e experimentar os elementos constitutivos do movimento tais como:
Elementos constitutivos do mo- peso, tempo, espaço, fluência, deslocamentos, níveis, formas, direções, ritmo. Reconhecer diferenvimento: peso, espaço, tempo tes formas de relacionamentos em dança, seja consigo, com o outro, com o público, com os objetos,
a natureza, os movimentos do cotidiano.
e fluência
(GO-EF07AR12-A) Criar, jogar e improvisar movimentos dançados, de modo coletivo, colaborativo e
autoral, considerando aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos de elementos constitutivos do
Jogo e improvisação em dança movimento, explorando diferentes matrizes estéticas e culturais. Dialogar com a produção artística
goiana, seus distintos processos e fazeres.
Processos de Criação:

GO - Materialidade:
Expressão, consciência e per- (GO-EF07AR37) Apreciar, investigar e produzir diferentes repertórios de expressão, consciência e
cepção do corpo
percepção do corpo, tais como: vocabulários e técnicas de dança, elementos das práticas somátiPráticas somáticas: danças de cas, como danças de roda, jogos e brincadeiras tradicionais e contemporâneas, contação de históroda, jogos e brincadeiras tradi- rias dramatizadas, bem como jogos de improvisação, recursos das tecnologias da informação, entre
Arte/ DANÇA cionais e contemporâneas, con- outras atividades interartísticas ou entre linguagens.
tação de histórias dramatizadas
Contextos e Práticas:
Patrimônio cultural, material e
(GO-EF07AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
imaterial, de culturas diversas
em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes
Matrizes indígenas, africanas e épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
europeias, de diferentes épocas artísticas, fazendo relações com as experiências em dança.
Vocabulário e repertório corporal ampliado
Elementos da Linguagem:
Práticas e produção em dança (GO-EF07AR10-A) Identificar e compreender criticamente o campo das práticas e de produção em
nas dimensões: cultural, social, dança, nas suas diferentes dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e ética.
política, histórica, estética e ética
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Processos de Criação:
Processos de criação e de composição em dança
Jogos, brincadeiras, danças co- (EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes
letivas e outras práticas de dança matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais,
individualmente e em grupo.
Padrões corporais, estereótipos, diversidade, acessibilidade (GO-EF07AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas, instituição escolar e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.
Corpo dançante: eu/outro, individual/coletivo,
processos
identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos
Contextos e Práticas:
Práticas e produções artísticas

Arte/ DANÇA

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando
as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte: arte, artesanato, folclore, design.

Cena artística da dança goiana,
(GO-EF07AR09-A) Explorar e analisar criticamente as diferentes formas de expressão, representanacional e internacional
ção e a cena artística da dança goiana, nacional e internacional, investigando diferentes modos de
criação, produção, divulgação, circulação e organização profissional da área.
Processos de Criação:
Pesquisa, produção, experimentação e analise de elementos: e as palavras figurino,
iluminação, cenário, trilha sonora, espaços e materiais e
recursos convencionais, alternativos e digitais

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos, como figurino, iluminação, cenário, trilha
sonora e diferentes espaços, convencionais e não convencionais, para composição cênica e apresentação coreográfica.
(GO-EF07AR14-A) Pesquisar e produzir diferentes elementos constitutivos de um processo de criação: figurino, iluminação, cenário, coreografia, trilha sonora, registros e materiais de divulgação, em
diferentes espaços para intervenções e apresentações artísticas.
(GO-EF07AR15-B) Sistematizar processos de criação e composição em dança, com bases em temas
ou interesses artísticos, fazendo uso de materiais e recursos convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

Contextos e Práticas:
Relação da Dança com performance, teatro, videodança, (GO-EF07AR09-B) Identificar e distinguir situações nas quais a Dança se relaciona com performance,
tecnologias de informação e teatro, videodança, tecnologias de informação e comunicação, animação, cinema, musicais.
comunicação, animação, cinema, musicais
GO - Materialidade:
Tecnologias e recursos digitais

(GO-EF07AR35) 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, fazendo relações com as experiências em dança.
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Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR16-A) Entender a música como área de conhecimento, reconhecendo suas especificiMúsica como área de conheci- dades.
mento
Contextos e Práticas:
A indústria cultural da música

(GO-EF07AR17-B/C) Relacionar e refletir sobre as funções da música na sociedade, reconhecendo e
Aspectos dos processos de compreendendo a influência da indústria cultural e do consumo da música na contemporaneidade.
produção musical e seu consumo
Elementos da Linguagem:
Os parâmetros sonoros

(GO-EF07AR20-A) Entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui diferentes
características. Conceituar os parâmetros do som: altura, duração, timbre e intensidade.
(GO-EF07AR20-B) Perceber e classificar os parâmetros do som, altura, duração, timbre e intensidade, por meio de práticas diversas, ampliando a apreciação e a percepção musical.

Elementos da Linguagem:

(GO-EF07AR20-C) Distinguir, manipular e conceituar os elementos constitutivos na música, melodia,
Elementos constitutivos da mú- harmonia e ritmo, de acordo com o repertório trabalhado, reconhecendo as características desses
elementos e como eles se articulam.
sica
Materialidades:
Arte/ MÚSICA Os parâmetros sonoros
Notação e Registro Musical:
Formas de registro musical

(GO-EF07AR21-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som
e os elementos constitutivos da música.
(GO-EF07AR22-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional.
(GO-EF07AR22-B) Examinar, conceituar e elaborar as formas de registro musical convencional e não
convencional.

Contextos e Práticas:
A música nas manifestações (GO-EF07AR16-B/C) Aprofundar os conhecimentos a respeito da cultura musical e manifestações
culturais de Goiás, seus ele- culturais do estado de Goiás, entendendo seu contexto histórico e social, compreendendo e desmentos característicos e suas crevendo elementos característicos e identitários goianos.
raízes históricas
Materialidades:
Preparação corporal e vocal

(GO-EF07AR38) Vivenciar e reconhecer a importância dos exercícios corporais preparatórios para a
prática musical, tais como aquecimento e alongamento

Materialidades:
Instrumentos musicais não-convencionais e suas possibili- (GO-EF07AR36) Utilizar possibilidades vocais e/ou instrumentais para a expressão musical.
dades na produção musical
A voz
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Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR19-C) Experimentar processos musicais como artista/performer e plateia, aprimorando
Performance e formação de atitudes posturais relacionadas a ambas.
plateia
Contextos e Práticas:
História da Música Brasileira: (GO-EF07AR17-A) Identificar, apreciar, conceituar e interpretar diversos gêneros musicais, por meio
elementos e artistas
da prática em diferentes grupos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em
diversos contextos, em diferentes períodos da história da música, percebendo-se como sujeitos
História da Música Ocidental:
históricos.
elementos e artistas
(GO-EF07AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção musical, estudando
A diversidade musical de difesuas narrativas: letra das canções, instrumentação, estruturação e arranjo, gênero e estilo.
rentes culturas e a diversidade
de gêneros musicais
Contextos e Práticas:
Música e sociedade

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.

Elementos da Linguagem:

(GO-EF07AR20-D) Reconhecer as estruturas musicais dos diferentes gêneros.

Estruturação e arranjo
Arte/ MÚSICA Formas musicais

(GO-EF07AR39) Identificar e comparar diferentes arranjos musicais de uma mesma obra, analisando
questões instrumentais, de interpretação e forma musical.

Contextos e Práticas:

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros
Desenvolvimento de formas e que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
gêneros musicais
Materialidades:

(GO-EF07AR21-C/F) Conhecer e situar os instrumentos convencionais a partir de sua origem e suas
Origem e história dos instru- classificações: instrumentos de sopro, percussão, cordas, naipes da orquestra, entre outras formas
mentos musicais convencionais de classificação, bem como o desenvolvimento no contexto histórico.
e suas classificações
Materialidades:
Formação de grupos musicais
Diferentes instrumentos mu- (GO-EF07AR40) Conhecer e compreender os diferentes tipos de grupos musicais, tais como: orsicais, convencionais ou não questra, banda, coral, relacionando e diferenciando os sons dos instrumentos e vozes de acordo
convencionais e/ou vozes uti- com os parâmetros sonoros.
lizados pelos diferentes grupos
musicais e suas classificações
Parâmetros sonoros
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Processos de Criação:
Criação Musical
Formas Musicais
Estruturação e Arranjo

(GO-EF07AR23-B/C/D) Desenvolver e elaborar improvisações, composições, arranjos, utilizando
sons de diversas fontes sonoras, inclusive instrumentos acústicos e/ou eletrônicos, expressando e
interpretando ideias musicais de modo individual, coletivo e colaborativo, expandindo a criatividade, a imaginação, a expressividade e a criticidade.

Contextos e Práticas:
Patrimônio e memória cultural,
(GO-EF07AR34) Analisar e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de culArte/ MÚSICA material e imaterial do Brasil
turas diversas, em especial da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e euroConstrução de vocabulário e peias, de diferentes épocas, e ampliando o vocabulário e repertório relativo à linguagem musical e
repertórios relativos à lingua- às diferentes linguagens artísticas
gem musical e às diferentes linguagens artísticas
Processos de Criação:

(GO-EF07AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre a música
Relações processuais entre as e as diversas linguagens artísticas, de forma crítica, reflexiva, argumentativa, demonstrando autonomia.
linguagens
Contextos e Práticas:
O fenômeno teatral

(GO-EF07AR25-A) Compreender o fenômeno teatral a partir de diferentes dimensões: estética,
social, antropológica, ética, econômica, política e histórica.

Elementos da Linguagem:
Elementos constitutivos da lin- (GO-EF07AR25-B) Conhecer, explorar, valorizar e refletir sobre os elementos constitutivos da linguagem teatral presentes em guagem teatral, presentes em diferentes manifestações culturais mundiais, com foco no continente
diferentes manifestações cultu- europeu.
rais mundiais
Arte/ TEATRO

Processos de Criação:
Criação e socialização de cenas
(GO-EF07AR45) Criar cenas e esquetes teatrais, partindo de processos criativos individuais e coe esquetes teatrais
letivos, utilizando figurinos, maquiagens, adereços e objetos diversos, problematizando questões
Problematização de questões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas, políticas, de gênero, bem como socializar as criações
sociais, culturais, étnico-raciais, por meio de processos interativos e dramatizações, exercitando a capacidade autoral.
econômicas, políticas, de gênero
Elementos da Linguagem:

(GO-EF07AR39-A) Apreciar e conhecer diferentes gêneros da literatura dramática, tais como: coméGêneros da literatura dramá- dia, tragédia, farsa, auto, observando suas características.
tica
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Elementos da Linguagem:

(GO-EF07AR26-B) Compreender o que é dramaturgia e reconhecer cada uma das partes da estrutura de um texto dramático, introdução, conflito, clímax e desfecho e os elementos constitutivos:
Adaptação de outros gêneros enredo, diálogos, descrição e caracterização de personagens, fatos, espaços, saídas e entradas dos
personagens, cenário, rubricas. Refletir sobre as possibilidades de adaptação de outros gêneros
textuais para o teatro
textuais para o teatro, ampliando o vocabulário teatral.
Vocabulário teatral
Dramaturgia

Elementos da Linguagem:
Formas de dramaturgias
Espaços cênicos
Teatro contemporâneo.

(GO-EF07AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias, explorando as possibilidades de escrita
e de organização do texto teatral, enredo, composição de personagens, estruturação das ações,
divisão de cenas, definições espaço-temporais, construção de diálogos, e os espaços cênicos para
o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo, exercitando a autoria e a criatividade.

Processos de Criação:

(GO-EF07AR26-A) Exercitar a leitura dramática, perceber as diferentes possibilidades interpretativas do texto e diferentes composições vocais na leitura das falas: entonação, ritmo, timbre, volume
Possibilidades interpretativas e e intensidade.
composicionais vocais.
Leitura dramática

Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR33) Conhecer os aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, probleAspectos históricos, sociais e matizando as narrativas eurocêntricas e a diversidade estética da arte.
Arte/ TEATRO políticos da produção artística
Processos de Criação:
(GO-EF07AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos, individual e coletivamente, com
Composição de improvisações
base em textos dramáticos ou outros estímulos: música, imagens, poemas, clips, vídeos, objetos.
teatrais e acontecimentos cêniCaracterizar os personagens, com figurinos e adereços, o cenário, a iluminação e a sonoplastia,
cos
considerando a relação com o espectador e exercendo a capacidade autoral.
Relação com o espectador
Sistemas da Linguagem:

(GO-EF07AR44) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que compõem o
Festivais, mostras e demais cenário teatral nacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, portais eletrônicos,
eventos artístico-teatrais que sites e blogs de artistas e grupos teatrais nacionais, dialogando sobre as especificidades desses
compõem o cenário teatral na- eventos: localização, histórico, modalidades teatrais e espaços cênicos.
cional na atualidade
Matrizes Estéticas e Culturais:
Patrimônio cultural, material e
(GO-EF07AR34) Pesquisar, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
imaterial, de culturas diversas,
diversas, com foco no território nacional, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
em especial da brasileira
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferenVocabulário e repertório rela- tes linguagens artísticas.
tivos às diferentes linguagens
artísticas.
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Contextos e Práticas:
Práticas teatrais na contem- (GO-EF07AR27-A) Investigar como as práticas teatrais ocorrem na contemporaneidade, observando
poraneidade - transformações suas transformações nos contextos históricos e relacionando-as à realidade local.
nos contextos
Processos de Criação:

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linRelações processuais entre di- guagens artísticas.
versas linguagens artísticas
Processos de Criação:

(GO-EF07AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imagiGestualidade e as construções nativa na improvisação teatral e no jogo cênico, discutindo estereótipos, clichês e arquétipos.
corporais e vocais
Contextos e Práticas:
Artistas e grupos de teatro bra- (GO-EF07AR24-A) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de
sileiros e estrangeiros, de dife- diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organizarentes épocas profissional em ção da atuação profissional em teatro, com foco em grupos nacionais.
teatro.
(GO-EF07AR38-A) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e cultural,
Arte/ TEATRO Diversidade de gênero, racial, refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais . Fazer
sínteses e registros verbais e/ou não verbais, por meio de oralidade, escrita, desenho, expressão
étnica, política, social
corporal, audiovisual, valorizando as diferentes identidades e ampliando o pensamento crítico.
Matrizes Estéticas e Culturais:

Materialidades:

(GO-EF07AR26-C) Pesquisar, conceber, construir e utilizar figurinos, cenários, objetos cênicos, adeElementos concretos que comreços, maquiagem e outros elementos concretos do fazer teatral. Reconhecer seus vocabulários e
põem um espetáculo teatral
compreender as possíveis relações entre eles, em cenas, esquetes e espetáculos teatrais.
Vocabulários
Processos de Criação:
Tecnologias e recursos digitais (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
para acesso, apreciação, produ- produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responção, registro e compartilhamen- sável.
to de práticas artísticas
Contextos e Práticas:

(GO-EF07AR25-C) Reconhecer, apreciar, explorar e comparar diferentes modalidades teatrais: teatro de rua, pantomima, teatro musical, teatro do oprimido, teatro de formas animadas - bonecos,
Diversidade de espaços cêni- sombras, objetos, lambe-lambe e máscaras, por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas especializadas, livros e apreciação de espetáculos, na diversidade de espaços cênicos, rua, palco, teatro,
cos
escola e feiras, circo, refletindo sobre a formação de público.
Formação de público
Modalidades teatrais
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Sistemas da Linguagem:

(GO-EF07AR43) Conhecer, por meio de sites, fotos, vídeos e/ou visitas presenciais orientadas, espaEspaços destinados especifica- ços diversos destinados especificamente a acontecimentos cênicos em cidades goianas: salas de
mente a acontecimentos artís- espetáculo, teatros, espaços culturais.
ticos em cidades goianas
Materialidades:

(GO-EF07AR41) Pesquisar e explorar diferentes equipamentos, tais como: refletores, máquina de
fumaça, microfones, projetor, mesa de som, mesa de iluminação e outros maquinários, dialogando
Possibilidades de utilização em sobre as possibilidades de utilização em acontecimentos teatrais.
acontecimentos teatrais
Tipos de equipamentos

Contextos e Práticas:
Relações entre as práticas artís(GO-EF07AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
ticas e as diferentes dimensões
política, histórica, econômica, estética e ética, refletindo sobre a função social da arte dramática ao
da vida
longo do tempo.
Função social da arte dramática ao longo do tempo
Sistemas da Linguagem:

(GO-EF07AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais: diretor, ator/atriz, figurinista,
Funções teatrais - limites e de- iluminador, sonoplasta, maquiador, cenógrafo, produtor, dramaturgo. Discutir os limites e os desasafios da criação e produção fios da criação e da produção teatral, no âmbito amador e profissional.
teatral
Sistemas da Linguagem:

(GO-EF07AR42) Conhecer os mecanismos públicos legais de fomento ao teatro, como Leis de InMecanismos legais de fomento centivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura, bem como editais de participação em eventos arao teatro Editais de participa- tístico-teatrais locais, regionais e nacionais, pesquisando portais eletrônicos da prefeitura do seu
ção em eventos artístico-tea- município, do Estado de Goiás e do Ministério da Cultura, sites e blogs de Produtoras Culturais,
artistas, grupos, mostras e festivais teatrais.
trais locais
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Arte - 8º ano
Linguagem

Objetos de Conhecimento/
Conteúdos

Habilidades

(GO-EF08AR04-A) Explorar os elementos constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto,
a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, a perspectiva, a compoElementos constitutivos das artes vi- sição, a proporção, o equilíbrio e desenvolver a produção, expressão artística e imagética
suais
em contextos variados e significativos.
Elementos das Linguagens:

Materialidade e Imaterialidade:
Formas de expressão artística

Contextos e Práticas:
Estilos visuais

(GO-EF08AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas de expressão artística , bidimensionais e tridimensionais, existentes, tais como desenhos: pinturas, gravuras, colagens, HQ, zines, memes, intervenções artísticas, dobraduras, esculturas,
modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, tecelagens, entre outras
possibilidades expressivas . Fazer uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos, técnicas convencionais e não convencionais, enquanto componentes fundamentais para ampliar
as experiências artísticas, assim como seu repertório imagético, estético e sensível nas produções em contexto.
(GO-EF08AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo, no espaço e relacionar as características em comum com a contemporaneidade.

(GO-EF08AR08-A) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais tais como:
museus, galerias, instituições, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artisArte / ARTES Sistemas (Espaços e Atuações) da Lin- tas e artesãos. Aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências
guagem:
VISUAIS
em artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, estético, o pensamento crítico e sensível, respeitar e valorizar cada categoria na sua especificidade.
Sistema das artes visuais
Categorias profissionais

(GO-EF08AR08-B) Identificar e diferenciar as categorias de artista: artistas plásticos, ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos, produtores culturais, curadores, estabelecendo relações entre os profissionais e os espaços do sistema das artes visuais.

Elementos das Linguagens:

(GO-EF08AR04-C) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais, técnicas tradiComponentes fundamentais para a cionais e alternativas, como componentes fundamentais para a composição da produção
artística, valorizar o processo de criação e ampliar o seu repertório estético e visual.
composição da produção artística

Contextos e Práticas:

(GO-EF08AR02-A) Reconhecer e explorar elementos que estimulem outros sentidos e outros
fazeres para além do visual. Comunicar ideias, sensações e dialogar com a produção artística, como experiências sonoras, táteis, olfativas e degustativas.

(GO-EF08AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais,
universais, assim como as representações que estas fazem dos sujeitos, observando papeis
Matrizes Estéticas e Culturais
de gênero e outros marcadores sociais. Compreender criticamente os conceitos e os contexPatrimônio cultural material e imaterial tos das produções socioculturais de diferentes períodos da história da arte.
A Arte e os cinco sentidos
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