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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2019  
ALFABETIZAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

SUGESTÃO DE 
PROJETOS  

DISCIPLINARES OU 
INTERDISCIPLINARES 

TEMAS TRANSVERSAIS 

EIXOS ANO HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
 

SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
Nossa História de Vida 

 
Escrita 

 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Conhecer os usos e funções sociais da 
escrita. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. 
Gênero textual: notícia. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita  com diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

Alfabeto (identificação das letras e 
reconhecimento da ordem alfabética). 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

 
Conhecer o alfabeto. 

Reconhecimento de unidades 
fonológicas: fonema,  sílabas, rimas, 
terminações de palavras.  Vogais e 
consoantes. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Compreender a categorização gráfica e 
funcional das letras. 

Compreender a categorização gráfica e 
funcional das letras. 

 

 
 
 
 
 

Todos nós podemos 
aprender e ensinar 

 
Leitura 

 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em  função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. 
Gênero textual: receita. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Reconhecer unidades fonológicas como 
sílabas, rimas, terminações de palavras 
etc 

Composição de palavras a partir de 
sílabas 
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Escrita 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com  diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

Discussão e reconhecimento sobre a 
finalidade/função de textos de 
diferentes gêneros adequados a etapa 
escolar: rótulos e placas. 

 

 
Escrita 

Organizar os próprios textos segundo 
os padrões de composição usuais na 
sociedade. 

Produção escrita de textos de gêneros 
mais usuais, em situação coletiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contando muitas 
histórias 

 
 

Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/ função. 
Gênero textual: conto de artimanha. 

 

 
Leitura 

Desenvolver capacidades necessárias à 
leitura com fluência e compreensão. 

 
Compreensão linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Compreender a categorização gráfica e 
funcional das  letras para formação de 
palavras. 

 
Identificação e formação de palavras. 

 

 
Escrita 

Organizar textos segundo os padrões 
de composição  usuais na sociedade. 

Produção escrita de textos de gêneros: 
receita. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Dominar irregularidades ortográficas 
do fonema /s/. 

 
Irregularidades ortográficas: s, ss, z. 

 

 
 
 
 
 

Sustentabilidade 

 
 

Leitura 

 
 

 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. 
Gênero textual: texto publicitário. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: x / ch, j, n 

 

Escrita Organizar textos segundo os padrões 
de composição usuais na sociedade. 

Produção escrita de textos de gêneros: 
música.  Compreensão linear do texto 
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Nossa História, Nosso 
Povo 

 
Escrita 

 
 
 
Alfabetização 

Desenvolver capacidades relativas ao 
código escrita especificamente 
necessárias à leitura. 

Leitura. Texto informativo.  
Compreensão linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

Ortografia: g, que / qui  
Produção escrita: legenda. 

 

 
 
 
 
 
Mídias Sociais e outras 
formas de comunicação 

 
 

Escrita 

 
 
 
 
 
Alfabetização 

 
Identificar a finalidade e as funções da 
escrita. 

Formas de comunicação escrita 
presentes no cotidiano: carta, bilhete, 
torpedo, e-mail, redes sociais, salas de 
bate-papo. Compreensão linear do texto 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas comvista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: m, z 

 

 
Escrita 

Desenvolver capacidades relativas à 
produção e ao envio de mensagens 
escritas. 

Produção escrita: mensagem escrita – 
torpedo. 

 

 
 
 
 
 
 
O mundo dos Livros 

 
 

Leitura 

 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

 
Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função da contextualização 
do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/ função. 
Gênero textual: texto de reportagem  
(títulos e subtítulos).  Compreensão 
linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: r / rr 

 

 
Escrita 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com  diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

Discussão e reconhecimento sobre a 
finalidade/função de textos de diferentes 
gêneros: formulários, contratos,cheques. 
Produção escrita: mural informativo. 
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Inclusão Social 

 
  

 
Leitura 

 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função da informação a ser 
transmitida. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. 
Gênero textual: texto jornalístico, 
“causos”. Compreensão linear do texto. 

 

 
Escrita 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com função de informar sobre 
um assunto ou pessoa. 

 
Produção escrita: texto jornalístico 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas. 

 
Ortografia: h, l, nh, lh, ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de 
Comunicação 

 
 

Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto 

Diferentes formas de comunicação.  
Leitura de imagem: pintura rupestre. 
Leitura ouvida. Leitura de símbolos e 
placas e rótulos.Mímica. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

 
Conhecer o alfabeto. 

O alfabeto (identificação das letras e 
reconhecimento  da ordem alfabética) 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

 
Dominar regularidades ortográficas. 

Ortografia: t 
Reconhecimento das relações entre 
fonemas e grafemas,  com vista ao 
domínio das regularidades ortográficas. 

 

 
Gramática, Análise 

Linguística e  
Semiótica 

 
Conhecer e utilizar diferentes tipos de 
letra (de forma  e cursiva). 

Tipos de letras.Traçado dos diferentes 
tipos de letras. Reconhecimento dos 
diversos tipos de letra (de forma e  
cursiva). 

 

 
 
 
 

A história do meu 

 
 

Escrita 

 
 
 
 
Alfabetização 

 
Compreender e valorizar o uso da 
escrita com diferentes funções. 

Discussão e reconhecimento sobre a 
finalidade/função de textos de diferentes 
gêneros adequados e de uso em cada 
idade (documentos).Compreensão linear 
do texto (informação explicita). 
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Nome Escrita Compreender a categorização gráfica e 
funcional das letras. 

Noção de gênero do substantivo (nomes 
e terminações).Vogais. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Reconhecer unidades fonológicas como 
sílabas e terminações de palavras. 

 
Som nasal: acentuação (til). 

 

 
 
 
 
 

Velha Infância 

 
 

Leitura 

 
 

 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. 
Gênero textual: cantigas, “causos”. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Reconhecer unidades fonológicas como 
rimas e terminações  de palavras. 

Rimas e terminações de palavras. 
Sílabas. Decomposição e composição de 
palavras em sílabas. 

 

 
Escrita 

Organizar textos segundo os padrões 
de composição usuais  na sociedade. 

 
Produção escrita de palavras. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: b, d, t, p 

 

 
 
 
 
 
Povo marcado, ê! Povo 

Feliz! 

 
 

Oralidade 

 
 
 
 
 
Alfabetização 

Participar das interações cotidianas em 
sala de aula: expondo opiniões nos 
debates com os colegas e com o 
professor. 

 
 
Oralidade: participação em sala de aula. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: l, m, c 

 

 
 

Leitura 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em  função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características,  finalidade/função. 
Gênero textual: receita. 
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Trabalhadores 

 
 

Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características, finalidade/função. Gênero 
textual: poema, anúncios, reportagem. 
Compreensão linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com  vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: g, f, n, v, j 

 

 
Oralidade 

Participar das interações cotidianas em 
sala de aula: expondo opiniões nos 
debates com os colegas e com o 
professor. 

 
 
Produção oral: debate. 

 

 
Escrita 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

Produção escrita: preenchimento de 
fichas e formulários. 

 

 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade 

 
 

Escrita 

 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

 
Conhecer os usos e as funções sociais 
da escrita. 

Características dos gêneros textuais 
(elementos comuns  em todos os textos 
do mesmo gênero): histórias em 
quadrinhos. 

 

 
Leitura 

Identificar a finalidade e as funções da 
leitura, em  função do reconhecimento 
do suporte, do gênero e da 
contextualização do texto. 

Suporte textual: tipos, formatos, 
características,  finalidade/função. 
Gênero textual: panfleto. 
Compreensão linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  
Semiótica. 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com  vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

Ortografia: r, s, x, z 
Sinônimos e antônimos. 

 

 
Escrita 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

 
Produção Oral e Escrita 
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Amigos para sempre 

 
 

Escrita 

 
 
 
 
 
 
Alfabetização 

Conhecer os usos e as funções sociais 
da escrita. 

Características dos gêneros textuais 
(elementos comuns  em todos os textos 
do mesmo gênero): bilhetes, cartas. 
Produção escrita. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: ge/gi, ce/ci, ça/co/çu 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Compreender e identificar as funções 
dos sinais de pontuação. 

Sinais de pontuação: ponto-final, ponto 
de exclamação e  ponto de interrogação; 
dois-pontos e travessão. Compreensão 
linear do texto. 

 

 
 
 
 
 
Ética: Respeito é bom e 

eu gosto 

 
Oralidade 

 
 
 
 
 
Alfabetização 

Participar das interações cotidianas em 
sala de aula: expondo opiniões nos 
debates com os colegas e com o 
professor. 

 
Oralidade: participação em sala de aula. 
 Compreensão linear do texto. 

 

Gramática, Análise 
Linguística e  

Semiótica 

Conhecer as relações entre fonemas e 
grafemas com vista ao domínio das 
regularidades ortográficas. 

 
Ortografia: h inicial, nh, lh, ch 

 

 
Escrita 

Desenvolver capacidades relativas à 
produção de  cartazes. 

 
Produção escrita: cartaz. 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2019  
MATEMÁTICA 

ALFABETIZAÇÃO 
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SUGESTÃO DE 
PROJETOS  

DISCIPLINARES OU 
INTERDISCIPLINARES 

TEMAS TRANSVERSAIS 

EIXOS ANO HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

OBSERVAÇÕES 
(Manter, 

Ampliar(descrever) ou 
criar(descrever) 

 
 
 
 
 
 
 

Os números fazem 
parte da nossa 

história 

 
 

Números 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alfabetização 
Matemática 

Relacionar a história da 
matemática na construção do 
 número e sua importância no 
contexto social. 

 
História da matemática.  
A construção do número. 

  

Escrever, comparar e ordenar 
números naturais. 

Quantificações discretas: sequência 
oral numérica e zoneamento (os 
elementos contados e a contar). 

  

 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Ler e interpretar informações e 
dados apresentados de maneira 
organizada por meio de gráficos. 

Quantificações discretas: sequência 
oral numérica e zoneamento (os 
elementos contados e a contar). 

  

Utilizar critérios de classificação, 
seriação, ordenação, inclusão e 
conservação de quantidades. 

Quantificações discretas: sequência 
oral numérica e zoneamento (os 
elementos contados e a contar). 

  

 
Grandezas e 

Medidas 

Usar relógios, calendários e calcular 
o tempo decorrido  em intervalos 
de hora para solucionar problemas 
do cotidiano. 

 
Medidas de tempo: dia, mês, ano, 
calendário, semana, horas. 

  

 
 

Álgebra 

Interpretar e resolver situações- -
problema, compreendendo os 
diferentes significados das 
operações envolvendo números 
naturais. 

Noções de adição: juntar e 
acrescentar. Noções de subtração: 
tirar, comparar e completar. 
Agrupamento na base 10: dezena / 
meia dezena. Valor posicional dos 
números. 
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A Matemática no 
nosso dia-a-dia 

 
Números 

 
 
 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

Reconhecer números naturais e 
racionais em diversas  situações 
(jornais, filmes, comércio, 
acontecimentos do dia a dia etc.). 

 
Números no dia a dia. 

  

 
 

 
Álgebra 

 
Interpretar e resolver situações- -
problema, compreendendo os 
diferentes significados das 
operações envolvendo números 
naturais. 

Adição de dois ou mais algarismos 
sem recurso (reserva). 
Adição de dois ou mais algarismos 
com recurso (reserva). 
Subtração de dois ou mais algarismos 
sem reagrupamento. 
Subtração de dois ou mais algarismos 
com reagrupamento. 

  

Probabilidade e 
Estatística 

Ler e interpretar informações e 
dados apresentados de maneira 
organizada por meio de gráficos. 

Leitura e interpretação de dados em 
gráficos. Centena. 

  

 
 
 
 

Nós e os nossos  
problemas 

 
 

Álgebra  

 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

Interpretar e resolver situações- -
problema, compreendendo os 
diferentes significados das 
operações envolvendo números 
naturais. 

Resolução de situações-problema 
com números naturais,  
envolvendo os diferentes significados 
da adição e subtração. Noções de 
multiplicação: adição de parcelas 
iguais 

  

   
Probabilidade e 

Estatística 

Ler e interpretar informações e 
dados por meio de gráficos. 

Tratamento de informação: leitura e 
interpretação de dados em gráficos. 
 Noção de divisão: ideia de repartir 

  

   
 
 
 
 

Reconhecer e representar o 
número fracionário em  
situações significativas e concretas. 

Frações comuns: metades, terços, 
quartos, quintos, sextos e oitavos. 
Sistema monetário brasileiro. 
Reconhecimento e utilização de 
cédulas e moedas. 
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A Geometria e as 
Medidas em nossa 

sociedade 

 
Grandezas e 

Medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

 
Comparar, por meio de estratégias 
pessoais, grandezas de massa, 
comprimento e capacidade, tendo 
como referência unidades de 
medida não convencionais. 

Noções de distância, espessura e 
tamanho (conceito básico). Medidas 
não convencionais e medidas 
convencionais. Instrumento de 
medida não convencional: passos, 
palmos, barbante etc. Uso da régua e 
da fita métrica. Noções de medida de 
capacidade: litro e mililitro. 

  

 
Probabilidade e 

Estatística 

 
Coletar, organizar e registrar dados 
e informações. 

Tratamento da informação: gráfico 
de setores. Noções de medida de 
massa: quilograma e grama. 
Operações: uso da calculadora. 

  

 
 
 
 

Geometria 

Identificar, descrever e comparar 
padrões (por exemplo:  blocos 
lógicos) usando uma grande 
variedade de atributos como 
tamanho, forma, espessura e cor. 

 
Geometria: figuras geométricas 
espaciais (cubo, paralelepípedo, 
esfera, cone, cilindro, pirâmide). 

  

Identificar triângulos e 
quadriláteros (quadrado,retângulo) 
observando as posições relativas 
entre seus lados. 

Figuras planas: quadrado, triângulo e 
retângulo. Noção de área na malha 
quadriculada. Simetria. 

  

Identificar pontos de referência 
para situar e deslocar  
pessoas/ objetos no espaço. 

Noção de direção e sentido: 
percursos.  
Tangram 

  

 
 
 
 

 
Números 

 
 
 
 

Reconhecer números naturais e 
racionais em diversas situações 
(jornais, filmes, comércio, 
acontecimentos do dia a dia etc.). 

 
Números no dia a dia. 
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Você já colecionou 

alguma coisa? 

 
 
Probabilidade e 

Estatística 

 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

Utilizar diferentes estratégias para 
quantificar elementos de uma 
coleção: contagem, pareamento, 
estimativa e correspondência de 
agrupamentos. 

Quantificações discretas: 
correspondência biunívoca e 
 nomeação da coleção por uma 
quantidade de objetos ou por figuras 
tomando como referência o último 
elemento contado. Unidade e dezena 

  

 
Números 

Escrever, comparar e ordenar 
números naturais de qualquer 
grandeza. 

Ábaco e quadro-valor-lugar.  
Centena. 

  

 
 
 
 
 

Operação Resolver 
Problemas 

 
 
 
 
 

Álgebra 

 
 
 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

 
Interpretar e resolver situações- -
problema, compreendendo 
diferentes significados das 
operações envolvendo números 
naturais. 

Noções de adição e subtração. 
Adição sem reagrupamento. Adição 
com reagrupamento. Subtração sem 
reagrupamento. Subtração com 
reagrupamento.  Noções de 
multiplicação. Noções de divisão. 
Situações-problema. 

  

Números e 
Probabilidade e 

Estatística 

Reconhecer e representar o 
número fracionário em  situações 
significativas e concretas. 

Frações comuns: metades, terços, 
quartos, quintos, sextos e oitavos. 
Porcentagem. 

  

 
 
 
 
 

Espaço e Forma no 
nosso dia-a-dia 

 
 
 
 
 

Geometria 

 
 
 
 
 

Alfabetização 
Matemática 

 
Identificar elementos de figuras 
geométricas espaciais. 

Formas geométricas espaciais nos 
mais diferentes  contextos (cubo, 
paralelepípedo, cone, pirâmide, 
cilindro e esfera). 

  

 
Identificar elementos de figuras 
geométricas espaciais, 
 como: faces, vértices e arestas. 

Caracterização dos elementos das 
figuras espaciais: superfícies, bases, 
construções, número de faces, 
vértices e arestas. Planificações. 
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Identificar propriedades comuns e 
diferenças entrefiguras planas 
(triângulo, quadrilátero) de acordo com 
o número de lados. 

 
Formas geométricas planas. 
Redução e ampliação. 

  

Descrever, interpretar, identificar e 
representar a movimentação de 
uma pessoa ou objeto no espaço e 
construir itinerários. 

 
Localização e movimentação. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo e espaço da 
nossa cidade 

 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetização 
Matemática 

Usar relógios, calendários e calcular 
o tempo decorrido em intervalos 
de hora para solucionar problemas 
do cotidiano. 

A história dos relógios. Medidas de 
tempo: segundo, minuto, hora, dia, 
semana, mês, bimestre, semestre, 
ano, década. Calendário. 

  

Identificar medidas de 
temperaturas em termômetros. 

Medidas de temperatura: 
termômetro. 

  

Comparar, através de estratégias 
pessoais, grandezas de 
comprimento, tendo como 
referência unidades de medida não 
convencionais. 

 
Noções de distância, espessura e 
tamanho (conceito básico). 

  

 
 

Álgebra 

Reconhecer e utilizar,em situações- 
-problema, modelos concretos e 
pictóricos (através de desenhos), as 
unidades usuais de medida de 
comprimento, massa e capacidade. 

Medidas de comprimento: uso da 
régua e da fita métrica. Área. 
Medidas de massa: quilograma e uso 
de balanças. Medidas de capacidade: 
litro. 

  

 
Probabilidade e 

Estatística 

Ler e interpretar informações e 
dados apresentados de maneira 
organizada por meio de listas, 
tabelas, mapas e gráficos, e em 
situações-problema. 

 
Leitura e interpretação de dados em 
listas, tabelas, mapas, gráficos. 
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