
Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG606MG) Analisar criticamente a dimensão da
pesquisa e docência em arte, as teorias que as envolvem,
objetivos e modos de disseminação como campo de
conhecimento.

(EM13LGG203X) Analisar os diálogos e os processos de disputa
por legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções
(artísticas, corporais e verbais), presentes na cultura local e em
outras culturas.

• Promover diálogos abertos com o território e que acolham as
realidades das comunidades locais.
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Competências Gerais
• Senso Estético
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Educação em Direitos Humanos
• Multiculturalismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG606MG) Analisar criticamente a dimensão da
pesquisa e docência em arte, as teorias que as envolvem,
objetivos e modos de disseminação como campo de
conhecimento.

(EM13LGG705MG) Compreender as mudanças de sentido
ocorridas no conceito de autoria no mundo contemporâneo,
analisando o conceito de produção, edição, etc., que envolvem
o mundo digital.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo
• Economia

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP42B) Identificar o enfoque preponderante da mídia e
manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as
questões que afetam a coletividade.

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos,
visando identificar indícios de manipulação da verdade, em
busca da construção de uma leitura de mundo mais acurada e
menos permeável a construções discursivas socialmente lesivas.

• Compreender e educar o adolescente, o jovem e o adulto,
situando-os no interior de uma família, um grupo social, cuja
experiência informa e permite a construção de sua
individualidade.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas
entre obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da
literatura brasileira de um mesmo momento histórico e de
momentos históricos diversos, explorando os modos como a
literatura.

(EM13LP61MG) Criar outros tempos e espaços para a fruição
literária, analisando, discutindo, produzindo e socializando textos
literários, considerando as ferramentas e ambientes digitais.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Ciência e Tecnologia

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG106MG) Analisar o tratamento linguístico da
informação nos diversos gêneros textuais/ discursivos e digitais e
seus suportes e plataformas (revistas, jornais, sites, blogs, etc.),
de forma produtiva e autônoma, considerando suas relações com
o público-alvo.

(EM13LP42B) Identificar o enfoque preponderante da mídia e
manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões
que afetam a coletividade.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e
projeto de vida.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Senso Estético 

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Educação Ambiental

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG601X) Apropriar-se do patrimônio artístico e cultural
de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua
diversidade, bem como os processos de legitimação das
manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão
crítica e histórica.

(EM13LGG605MG) Compreender lógicas de funcionamento e
rotinas de diferentes espaços de criação e circulação artística e
seus profissionais das artes.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu
envolvimento político-comunitário.

• Promover diálogos abertos com o território e que acolham as
realidades das comunidades locais.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG606MG) Analisar criticamente a dimensão da
pesquisa e docência em arte, as teorias que as envolvem,
objetivos e modos de disseminação como campo de
conhecimento.

(EM13LGG203X) Analisar os diálogos e os processos de disputa
por legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções
(artísticas, corporais e verbais), presentes na cultura local e em
outras culturas.

• Promover diálogos abertos com o território e que acolham as
realidades das comunidades locais.

39



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Multiculturalismo
• Trabalho
Especificidades do Currículo de 

Minas Gerais

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos,
visando identificar indícios de manipulação da verdade, em
busca da construção de uma leitura de mundo mais acurada e
menos permeável a construções discursivas socialmente lesivas.

(EM13LP56MG) Reconhecer estratégias utilizadas na
elaboração dos gêneros multimodais e midiáticos.

(EM13LP57MG) Reconhecer estratégias de organização textual
em gêneros da esfera jornalística.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios e
necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas
entre obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da
literatura brasileira de um mesmo momento histórico e de
momentos históricos diversos, explorando os modos como a
literatura.

(EM13LP61MG) Criar outros tempos e espaços para a fruição
literária, analisando, discutindo, produzindo e socializando textos
literários, considerando as ferramentas e ambientes digitais.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Projeto de Vida e Trabalho
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo
• Ciência e Tecnologia

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP18B) Explorar os recursos e efeitos multissemióticos
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de escrita,
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
por meio de projetos.

(EM13LP61MG) Criar outros tempos e espaços para a fruição
literária, analisando, discutindo, produzindo e socializando
textos literários, considerando as ferramentas e ambientes
digitais.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios
e necessidades de formação.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Saúde
• Multiculturalismo
• Trabalho
Especificidades do Currículo de 

Minas Gerais

(EM13LGG504MG) Propiciar vivências holísticas (yoga,
meditação, tai chi chuan, entre outras) para o desenvolvimento
de percepções de mundo, subjetividades pessoais, sensibilidade
mental, de forma a construir uma vida melhor em sociedade.

(EM13LGG505MG) Refletir, analisar e vivenciar as diferentes
práticas esportivas escolares, as práticas esportivas de
rendimento e de lazer, relacionando-as ao campo da saúde e da
qualidade de vida.

• Garantir o direito a aprender, a fazer escolhas, a construir
argumentos, a dominar linguagens, a compreender fenômenos, a
enfrentar problemas e resolvê-los de forma a intervir pro
ativamente no território, exercendo plenamente sua cidadania.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP42B). Identificar o enfoque preponderante da mídia e
manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as
questões que afetam a coletividade.

(EM13LP56MG). Reconhecer estratégias utilizadas na
elaboração dos gêneros multimodais e midiáticos.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação Ambiental
• Trabalho e Civismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG109MG) Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal e
nominal nos diversos tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG110MG) Inferir informações presentes em textos de
diferentes tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais,
políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional,
com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e
biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Estimular a construção de redes, de trocas de
experiências, de processo educativo onde o encontro de
saberes permite novas aprendizagens e novos desafios
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cultura Digital
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG207MG) Conhecer canais de denúncia contra crimes e
injustiças sociais, desrespeito aos direitos humanos e valores
democráticos decorrentes de preconceitos, estereótipos e
relações de poder.

(EM13LGG306MG) Reconhecer efeitos de sentido do uso de
metáforas, neologismos, jargões, gírias nos diversos gêneros
textuais/discursivos.

• Garantir o direito a aprender, a fazer escolhas, a construir
argumentos, a dominar linguagens, a compreender fenômenos, a
enfrentar problemas e resolvê-los de forma a intervir pro
ativamente no território, exercendo plenamente sua cidadania.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu
envolvimento político-comunitário.

229



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Pensamento Científico, Critico e Criativo
• Comunicação
• Projeto de Vida e Trabalho

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cultura Digital
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG110MG) Inferir informações presentes em textos de
diferentes tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG706MG) Compreender e explorar o conceito de
multimodalidade como sistemas ou recursos que as pessoas
mobilizam na construção de sentidos (imagem, palavra, som,
gestos etc.) nas práticas sociais que envolvem tecnologias
digitais.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam 
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e 
projeto de vida.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP05B) Avaliar força e eficácia dos argumentos, para
posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos
argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos
necessários.
(EM13LP18B) Explorar os recursos e efeitos multissemióticos
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de escrita,
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
por meio de projetos.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios
e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Cidadania e Civismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT202A) Planejar e executar pesquisa amostral sobre
questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou
em diferentes fontes.

(EM13MAT202B) Comunicar os resultados de pesquisas por
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas
de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e
desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam 
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e 
projeto de vida.

• Exercitar os direitos humanos.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Empatia e Cooperação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Educação em Direitos Humanos
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT403A) Analisar, com ou sem apoio de tecnologias digitais,
as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em
tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características
fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função.

(EM13MAT403B) Estabelecer relações, com ou sem apoio de
tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e
logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano.

• Exercitar os direitos humanos.

• Garantir o direito a aprender, a fazer escolhas, a construir
argumentos, a dominar linguagens, a compreender
fenômenos, a enfrentar problemas e resolvê-los de forma a
intervir pro ativamente no território, exercendo plenamente
sua cidadania.

• Promover diálogos abertos com o território e que acolham
as realidades das comunidades locais.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT511A) Reconhecer a existência de diferentes tipos de
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não.

(EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não no cálculo de probabilidades.
.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas
aprendizagens e novos desafios.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu
envolvimento político-comunitário.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Vida Familiar e Social

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT307A) Empregar diferentes métodos para a obtenção
da medida da área de uma superfície (reconfigurações,
aproximação por cortes etc.).

(EM13MAT307B) Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las
em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias
digitais.

• Compreender o significado e a singularidade de cada território e
contexto, percebendo como comunidade tem papel fundamental
na construção dos saberes e no fortalecimento dos currículos e
das instituições.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios
e necessidades de formação.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT511A) Reconhecer a existência de diferentes tipos de 
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis 
ou não.

(EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de 
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis 
ou não no cálculo de probabilidades.
.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas
aprendizagens e novos desafios.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Empatia e Cooperação

Temas Transversais Contemporâneos
• Meio Ambiente
• Educação Ambiental
• Saúde e Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas,
aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de
equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança,
visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo
fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação
de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento
de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo,
inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.
.

• Estimular a construção de redes, de trocas de
experiências, de processo educativo onde o encontro
de saberes permite novas aprendizagens e novos
desafios.

• Organizar práticas como ambiências criativas que
acolham a participação dos estudantes, que
reconheçam e promovam seu envolvimento político-
comunitário.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Diversidade Cultural
• Educação - Valorização do Multiculturalismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas
entre obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da
literatura brasileira de um mesmo momento histórico e de
momentos históricos diversos, explorando os modos como a
literatura.
(EM13MAT202A) Planejar e executar pesquisa amostral sobre
questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou
em diferentes fontes.
.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e
projeto de vida.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Diversidade Cultural

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT403A) Analisar, com ou sem apoio de tecnologias digitais,
as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em
tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características
fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função.

(EM13MAT403B) Estabelecer relações, com ou sem apoio de
tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e
logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano.
.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com
múltiplos anseios e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes,
garantindo a construção do conhecimento a partir
das diversas dimensões humanas.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Autonomia e Responsabilidade

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Educação Ambiental
• Trabalho e Economia

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT511A) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços
amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não.

(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas
às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão
expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de
desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do
bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).
.

• Estimular a construção de redes, de trocas de
experiências, de processo educativo onde o encontro
de saberes permite novas aprendizagens e novos
desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que
envolvam repertório cultural, empatia,
responsabilidade, cultura digital e projeto de vida.

123



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Multiculturalismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT311B) Resolver e elaborar problemas que envolvem o 
cálculo de probabilidade.

(EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não no cálculo de probabilidades.
.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Compreender e educar o adolescente, o jovem e o adulto,
situando-os no interior de uma família, um grupo social, cuja
experiência informa e permite a construção de sua
individualidade.

90



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Multiculturalismo
• Educação em Direitos Humanos

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT202B) Comunicar os resultados de pesquisas por
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas
de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e
desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

(EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não no cálculo de probabilidades.
.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu
envolvimento político-comunitário.

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de
produção dado e a defesa de um ponto de vista.

• Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto de produção e circulação.

136



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Educação Ambiental
• Trabalho e Multiculturalismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT307A) Empregar diferentes métodos para a obtenção 
da medida da área de uma superfície (reconfigurações, 
aproximação por cortes etc.).

(EM13MAT307B) Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las 
em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de 
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias 
digitais.
.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a 
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu 
envolvimento político-comunitário.

37



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Economia

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT307A) Empregar diferentes métodos para a obtenção
da medida da área de uma superfície (reconfigurações,
aproximação por cortes etc.).

(EM13MAT307B) Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las
em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias
digitais.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu
envolvimento político-comunitário.

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de
produção dado e a defesa de um ponto de vista.

• Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua
adequação ao contexto de produção e circulação.

62



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Educação Ambiental
• Trabalho

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT307A) Empregar diferentes métodos para a obtenção da
medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação
por cortes etc.).

(EM13MAT307B) Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em
situações reais (como o remanejamento e a distribuição de
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias
digitais.
.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a 
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu 
envolvimento político-comunitário.

40



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Educação Ambiental
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT309B) Resolver e elaborar problemas que envolvem o
cálculo de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em
situações reais (como o cálculo da capacidade de uma caixa
d’água em diferentes formatos), com ou sem apoio de
tecnologias digitais.

(EM13MAT311A) Identificar e descrever o espaço amostral de
eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades.
.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Garantir a percepção que os jovens e suas famílias possam se
sentir pertencentes a este espaço, possam ser sujeitos ativos de
seu processo de formação.

129



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação Ambiental
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais,
políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional, com
argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e biológicos dos
subprodutos da exploração dos recursos naturais.

(EM13LGG207MG) Conhecer canais de denúncia contra crimes e injustiças
sociais, desrespeito aos direitos humanos e valores democráticos
decorrentes de preconceitos, estereótipos e relações de poder.
.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Promover diálogos abertos com o território e que
acolham as realidades das comunidades locais.

• Organizar práticas como ambiências criativas que
acolham a participação dos estudantes, que
reconheçam e promovam seu envolvimento político-
comunitário.

18



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação Ambiental
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG109MG) Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal e 
nominal nos diversos tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG110MG) Inferir informações presentes em textos de diferentes 
tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG207MG) Conhecer canais de denúncia contra crimes e injustiças
sociais, desrespeito aos direitos humanos e valores democráticos
decorrentes de preconceitos, estereótipos e relações de poder.
.

• Exercitar os direitos humanos.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Compreender e educar o adolescente, o jovem e o
adulto, situando-os no interior de uma família, um grupo
social, cuja experiência informa e permite a construção
de sua individualidade.

112



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Senso Estético

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação para a Valorização Matrizes Históricas
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG203X) Analisar os diálogos e os processos de disputa por
legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas,
corporais e verbais), presentes na cultura local e em outras culturas.

(EM13LGG205MG) Conhecer e compreender os saberes, as tradições, os
costumes, os modos e perspectivas de vida dos povos indígenas,
campesinos, negros, quilombolas, ciganos, imigrantes e refugiados,
sobretudo em Minas Gerais, para a integração de suas culturas e
fortalecimento do sentimento de pertencimento.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo

• Promover diálogos abertos com o território e que
acolham as realidades das comunidades locais.

• Organizar práticas como ambiências criativas que
acolham a participação dos estudantes, que reconheçam
e promovam seu envolvimento político-comunitário.

75



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação para o Ambiente e Saúde
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG606MG) Analisar criticamente a dimensão da pesquisa e
docência em arte, as teorias que as envolvem, objetivos e modos de
disseminação como campo de conhecimento.

(EM13LGG203X) Analisar os diálogos e os processos de disputa por
legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas,
corporais e verbais), presentes na cultura local e em outras culturas.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Compreender e educar o adolescente, o jovem e o
adulto, situando-os no interior de uma família, um grupo
social, cuja experiência informa e permite a construção
de sua individualidade.

138



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação – Empatia e Cooperação

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação para o Ambiente e Saúde
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG109MG) Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal e
nominal nos diversos tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG110MG) Inferir informações presentes em textos de
diferentes tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais,
políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional,
com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e
biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Estimular a construção de redes, de trocas de 
experiências, de processo educativo onde o encontro de 
saberes permite novas aprendizagens e novos desafios

47



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação – Autonomia e Responsabilidade

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP05B) Avaliar força e eficácia dos argumentos, para
posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos
argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos
necessários.
(EM13LP18B) Explorar os recursos e efeitos multissemióticos
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de escrita,
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
por meio de projetos.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios 
e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a 
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões 
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.

81



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação – Projeto de Vida e Trabalho

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Trabalho - Economia
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT511A) Reconhecer a existência de diferentes tipos de
espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não.

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos,
visando identificar indícios de manipulação da verdade, em
busca da construção de uma leitura de mundo mais acurada e
menos permeável a construções discursivas socialmente lesivas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Organizar práticas como ambiências criativas que acolham a 
participação dos estudantes, que reconheçam e promovam seu 
envolvimento político-comunitário.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação para o Ambiente e Saúde
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos,
visando identificar indícios de manipulação da verdade, em busca da
construção de uma leitura de mundo mais acurada e menos
permeável a construções discursivas socialmente lesivas.

(EM13LP56MG) Reconhecer estratégias utilizadas na elaboração dos
gêneros multimodais e midiáticos.

(EM13LP57MG) Reconhecer estratégias de organização textual em
gêneros da esfera jornalística.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos
anseios e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

130



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação – Empatia e Cooperação

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação – Valorização História
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP42B). Identificar o enfoque preponderante da mídia e
manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as
questões que afetam a coletividade.

(EM13LP56MG). Reconhecer estratégias utilizadas na
elaboração dos gêneros multimodais e midiáticos.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.

16



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação – Empatia e Cooperação

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP25B) Usar estratégias linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de
consideração do discurso do outro (como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer
referência direta ou retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la,
complementá-la ou enfraquecê-la), considerando propostas alternativas e reformulando seu
posicionamento, quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem comum.

(EM13LGG705MG) Compreender as mudanças de sentido ocorridas no conceito de autoria no
mundo contemporâneo, analisando o conceito de produção, edição, etc., que envolvem o
mundo digital.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e 
responsabilidades.

59



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Senso Estético

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação para o Ambiente e Saúde
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG106MG) Analisar o tratamento linguístico da
informação nos diversos gêneros textuais/ discursivos e digitais e
seus suportes e plataformas (revistas, jornais, sites, blogs, etc.),
de forma produtiva e autônoma, considerando suas relações com
o público-alvo.

(EM13LP42B) Identificar o enfoque preponderante da mídia e
manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões
que afetam a coletividade.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e
projeto de vida.

• Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua
adequação ao contexto de produção e circulação.

38



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Trabalho
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas
entre obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da
literatura brasileira de um mesmo momento histórico e de
momentos históricos diversos, explorando os modos como a
literatura.

(EM13LP61MG) Criar outros tempos e espaços para a fruição
literária, analisando, discutindo, produzindo e socializando textos
literários, considerando as ferramentas e ambientes digitais.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

71



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Trabalho
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13MAT202B) Comunicar os resultados de pesquisas por meio de relatório
contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das
medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos
tecnológicos.

(EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de espaços
amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não no cálculo de
probabilidades.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da
escola, desenvolvendo a perspectiva do território
educativo.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com
múltiplos anseios e necessidades de formação.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP59MG) Identificar assimilações, rupturas e permanências no processo de
constituição das literaturas africanas de países de língua portuguesa e ao longo de sua
trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais dessa vertente literária para
perceber a historicidade de matrizes africanas e procedimentos estéticos.

(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos
desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos
físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de
promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).

• Estimular o desenvolvimento das
capacidades que envolvam
repertório cultural, empatia,
responsabilidade, cultura digital e
projeto de vida

143



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre
obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da literatura
brasileira de um mesmo momento histórico e de momentos históricos
diversos, explorando os modos como a literatura.

(EM13MAT202B) Comunicar os resultados de pesquisas por meio de
relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência
central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão),
utilizando ou não recursos tecnológicos.

• Estimular a construção de redes, de trocas de
experiências, de processo educativo onde o encontro de
saberes permite novas aprendizagens e novos desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que
envolvam repertório cultural, empatia, responsabilidade,
cultura digital e projeto de vida.

• Exercitar os direitos humanos.

78



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP05B) Avaliar força e eficácia dos argumentos, para
posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos
argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos
necessários.

(EM13LP18B) Explorar os recursos e efeitos multissemióticos
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de escrita,
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
por meio de projetos.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios
e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo a
construção do conhecimento a partir das diversas dimensões
humanas.

• Estabelecer relações dialógicas.

101



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP60MG) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas
entre obras de diferentes autores (as) negros (as) e gêneros da
literatura brasileira de um mesmo momento histórico e de
momentos históricos diversos, explorando os modos como a
literatura.

(EM13MAT202A) Planejar e executar pesquisa amostral sobre
questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou
em diferentes fontes.
.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades que envolvam
repertório cultural, empatia, responsabilidade, cultura digital e
projeto de vida.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Meio Ambiente
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13CNT209X) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição
dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias
ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades
de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais.

(EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade,
considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento.

• Exercitar os direitos humanos.

• Ampliar o espaço escolar para
além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do
território educativo.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação 

Temas Transversais Contemporâneos
• Educação em Direitos Humanos
• Trabalho
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG706MG) Compreender e explorar o conceito de multimodalidade
como sistemas ou recursos que as pessoas mobilizam na construção de sentidos
(imagem, palavra, som, gestos etc.) nas práticas sociais que envolvem
tecnologias digitais.

(EM13LP05A) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos
assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-
argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los.

• Estimular o desenvolvimento das capacidades
que envolvam repertório cultural, empatia,
responsabilidade, cultura digital e projeto de
vida.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Cultura Digital

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP18B) Explorar os recursos e efeitos multissemióticos
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de escrita,
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
por meio de projetos.

(EM13LP61MG) Criar outros tempos e espaços para a fruição
literária, analisando, discutindo, produzindo e socializando
textos literários, considerando as ferramentas e ambientes
digitais.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios
e necessidades de formação.
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Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG606MG) Analisar criticamente a dimensão da
pesquisa e docência em arte, as teorias que as envolvem,
objetivos e modos de disseminação como campo de
conhecimento.

(EM13LGG705MG) Compreender as mudanças de sentido
ocorridas no conceito de autoria no mundo contemporâneo,
analisando o conceito de produção, edição, etc., que
envolvem o mundo digital.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Estimular a construção de redes, de trocas de experiências, de 
processo educativo onde o encontro de saberes permite novas 
aprendizagens e novos desafios.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação - Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos, visando
identificar indícios de manipulação da verdade, em busca da construção de
uma leitura de mundo mais acurada e menos permeável a construções
discursivas socialmente lesivas.

(EM13LP56MG) Reconhecer estratégias utilizadas na elaboração dos
gêneros multimodais e midiáticos.

(EM13LP57MG) Reconhecer estratégias de organização textual em gêneros
da esfera jornalística.

• Considerar os sujeitos numa visão integral, com
múltiplos anseios e necessidades de formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes, garantindo
a construção do conhecimento a partir das diversas
dimensões humanas.

120



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Referência de 
Minas Gerais



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação - Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LGG109MG) Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal e 
nominal nos diversos tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG110MG) Inferir informações presentes em textos de diferentes
tipos e gêneros textuais/discursivos.

(EM13LGG207MG) Conhecer canais de denúncia contra crimes e injustiças
sociais, desrespeito aos direitos humanos e valores democráticos
decorrentes de preconceitos, estereótipos e relações de poder.

• Exercitar os direitos humanos.

• Ampliar o espaço escolar para além dos muros da escola,
desenvolvendo a perspectiva do território educativo.

• Compreender e educar o adolescente, o jovem e o
adulto, situando-os no interior de uma família, um grupo
social, cuja experiência informa e permite a construção
de sua individualidade.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Comunicação - Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Educação – Valorização Histórica
• Cidadania e Civismo

Especificidades do Currículo de 
Minas Gerais

(EM13LP55MG14) Analisar criticamente discursos jornalísticos, visando identificar
indícios de manipulação da verdade, em busca da construção de uma leitura de mundo
mais acurada e menos permeável a construções discursivas socialmente lesivas.

(EM13LP56MG) Reconhecer estratégias utilizadas na elaboração dos gêneros
multimodais e midiáticos.

(EM13LP57MG) Reconhecer estratégias de organização textual em gêneros da esfera
jornalística.

• Considerar os sujeitos numa visão integral,
com múltiplos anseios e necessidades de
formação.

• Desconsiderar a hierarquização dos saberes,
garantindo a construção do conhecimento a
partir das diversas dimensões humanas.
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