
Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de
processo ou de resultado que levem em conta os contextos
e as condições de aprendizagem, tomando tais registros
como referência para melhorar o desempenho da escola,
dos professores e dos estudantes.

• Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e
tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender.

• Valorizar a diversidade para a construção de uma nação
democrática, na medida em que combate os preconceitos e
promove a equidade.

34



Competências Gerais
• Senso Estético
• Comunicação
• Argumentação

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

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura indígena na arte
brasileira; contextualizar a produção artística indígena no
processo de construção da identidade cultural brasileira
percebendo sua influência em nossos hábitos e costumes
cotidianos; criar artisticamente partindo do contato com obras
de matriz indígena.

• Possibilitar que o respeito a Diversidade, na perspectiva
daqueles que estão em situação de vulnerabilidade e ou
exclusão.

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos que afetam
a vida humana em escala local, regional e global,
preferencialmente de forma transversal e integradora.

60

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo
• Economia

• A valorização de valores civilizatórios afro-indígenas como a
oralidade e a circularidade, bem como as demais culturas locais
e a Formação Continuada de professores (as) em Educação
para as Relações Étnico-Raciais.

• Considerar a importância da diversidade no sentido da
inclusão, do respeito às diferenças, da construção da cidadania,
da compreensão da realidade e da luta contra qualquer tipo de
preconceito.

• Identificar a presença da arte africana e sua importância na vida
cultural de nosso país; analisar o valor simbólico e sociocultural da
arte africana; criar artisticamente elementos corporais.

75

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com
o desenvolvimento do estudante numa atitude crítica no que
se refere à multiplicidade de ofertas tecnológicas.

• Permitir ao aluno ampliar suas capacidades expressivas,
através do trabalho com as manifestações corporais, artísticas
e linguísticas.

• Agregar atratividade em suas pautas formativas de forma que
haja envolvimento e interesse dos estudantes na busca por
conhecimento.

48

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua
integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética,
estética, que, pela complexidade das relações que se
estabelecem entre todos os elementos que coabitam a
Terra, dialoga amplamente com as dimensões ambientais e
planetárias, em um novo desenho das relações humanas e
sociais.

• Considerar os jovens em sua plenitude e diversidade, situando-
os no centro do processo educativo e transformar a escola,
independentemente da duração da jornada escolar, para o
desenvolvimento das competências gerais com intencionalidade
e evidência, para que se conheçam e se autodeterminação.

100

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



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

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

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura indígena na arte
brasileira; contextualizar a produção artística indígena no
processo de construção da identidade cultural brasileira
percebendo sua influência em nossos hábitos e costumes
cotidianos; criar artisticamente partindo do contato com obras de
matriz indígena.

• Apreciar e conhecer as matrizes que formaram o povo brasileiro;
perceber a influência indígena em nossos hábitos e costumes
cotidianos; produzir artisticamente elementos da matriz indígena.

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura africana na arte
brasileira; contextualizar a produção artística africana no
processo de construção da identidade cultural brasileira
percebendo sua influência em nossos hábitos e costumes
cotidianos; analisar o valor simbólico da arte africana; criar
artisticamente elementos visuais inspirados na arte africana.

148

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

• Garantir o cumprimento dos direitos do sujeito que perpassam
todas as etapas de ensino e que sejam considerados princípios
éticos, políticos, estéticos, cujas práticas pedagógicas
norteadas por estes princípios, oportunizem à escola, a
formação de sujeitos éticos, íntegros e comprometidos com o
bem comum.

• Estimular o desenvolvimento de competências que favoreçam e integrem os saberes, de atribuição de sentido e significado à
aprendizagem e de um novo tipo de relação estabelecido entre o estudante e o conhecimento, com sua vida em sociedade e com seu
futuro.

39

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Multiculturalismo
• Trabalho

• Perceber a influência da cultura europeia nas artes
brasileiras em geral; contextualizar a produção artística
europeia no processo de construção da identidade cultural
brasileira; desenvolver a consciência e sensibilização
corporal.

• Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de
comunicação na função de difundir informações, inclusive
nas redes sociais.

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura europeia na arte
brasileira; contextualizar a produção artística europeia na cultura
brasileira percebendo sua influência. Criar artisticamente a partir do
contato com obras de arte europeias.

80

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais
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Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

• Estimular a formação ética dos estudantes para a construção
de uma sociedade mais justa; Desenvolver nos alunos a
autonomia, para que sejam capazes de compreender e refletir
sobre os pensamentos históricos e geográficos.

•
• Despertar nos estudantes um sentido de responsabilidade

que valorize os direitos humanos; respeito ao ambiente;
coletividade; fortalecimento de valores sociais (solidariedade,
bem comum e desigualdades).

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de 
gerir as aprendizagens e reorganizar o planejamento das 
ações pedagógicas.

36

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Projeto de Vida e Trabalho
• Argumentação

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

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de
gerir as aprendizagens e reorganizar o planejamento das
ações pedagógicas.

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua
com o desenvolvimento do estudante numa atitude crítica
no que se refere à multiplicidade de ofertas tecnológicas.

• Permitir ao aluno ampliar suas capacidades expressivas, através
do trabalho com as manifestações corporais, artísticas e
linguísticas.

103

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Saúde
• Multiculturalismo
• Trabalho

• Fomentar nos alunos a capacidade de compreender e
interpretar o mundo nos quesitos natural, social e tecnológico,
contribuindo para a formação de cidadãos conscientes.

• Estimular a formação ética dos estudantes para a construção
de uma sociedade mais justa; Desenvolver nos alunos a
autonomia, para que sejam capazes de compreender e refletir
sobre os pensamentos históricos e geográficos.

• 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.

52

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

• Despertar nos estudantes um sentido de responsabilidade
que valorize os direitos humanos; respeito ao ambiente;
coletividade; fortalecimento de valores sociais
(solidariedade, bem comum e desigualdades).

• Compreender a cultura digital e os processos de
transformação socioculturais que ocorreram a partir do
advento das tecnologias digitais de comunicação e
informação.

• Aplicar e reconhecer os conhecimentos relativos à variação
linguística da região fluminense e às diferenças entre oralidade e
escrita na produção de textos.

91

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro
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Temas Contemporâneos  Transversais
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

• Estimular a formação ética dos estudantes para a construção de uma
sociedade mais justa; Desenvolver nos alunos a autonomia, para que
sejam capazes de compreender e refletir sobre os pensamentos
históricos e geográficos.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos
para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.

82

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Despertar nos estudantes um sentido de responsabilidade que valorize os direitos humanos; respeito ao ambiente; coletividade;
fortalecimento de valores sociais (solidariedade, bem comum e desigualdades).



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos
componentes curriculares e fortalecer a competência
pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias
mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à
gestão do ensino e da aprendizagem

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as
aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações
pedagógicas.

229

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura de
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cultura Digital
• Trabalho

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de
diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura de origem, suas
comunidades, seus grupos de socialização, etc.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar
os estudantes nas aprendizagens.

• Promover a educação integral como concepção
e como processo pedagógico visando à
formação humana em suas múltiplas
dimensões.

140

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

• Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando
estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e
torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as
aprendizagens estão situadas.

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para
adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão
do ensino e da aprendizagem.

• Promover a educação integral como
concepção e como processo pedagógico
visando à formação humana em suas
múltiplas dimensões.

287

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

• Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de comunicação na
função de difundir informações, inclusive nas redes sociais.

• Pesquisar fatos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento
socioeconômico do município / estado a fim de fomentar a produção
escrita com dados.

103

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Empatia e Cooperação

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

• Despertar nos estudantes um sentido de responsabilidade que valorize os
direitos humanos; respeito ao ambiente; coletividade; fortalecimento de
valores sociais (solidariedade, bem comum e desigualdades).

• Compreender a cultura digital e os processos de transformação socioculturais
que ocorreram a partir do advento das tecnologias digitais de comunicação e
informação.

109

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

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

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as aprendizagens e
reorganizar o planejamento das ações pedagógicas.

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com o desenvolvimento
do estudante numa atitude crítica no que se refere à multiplicidade de ofertas
tecnológicas.

153

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.
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Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

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

• Fomentar nos alunos a capacidade de compreender e interpretar o
mundo nos quesitos natural, social e tecnológico, contribuindo para a
formação de cidadãos conscientes.

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as
aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações pedagógicas.

13

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Civismo

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar
os estudantes nas aprendizagens.

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as aprendizagens 
e reorganizar o planejamento das ações pedagógicas.

• Pesquisar fatos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento
socioeconômico do município / estado a fim de fomentar a produção escrita
com dados.

74
Especificidades do Currículo do 

Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.
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Temas Contemporâneos  Transversais
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Rio de Janeiro



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

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

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física,
social, histórica, ética, estética, que, pela complexidade das relações que se estabelecem entre
todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga amplamente com as dimensões ambientais e
planetárias, em um novo desenho das relações humanas e sociais.

• Considerar os jovens em sua plenitude e diversidade, situando-os no centro do processo
educativo e transformar a escola, independentemente da duração da jornada escolar, para o
desenvolvimento das competências gerais com intencionalidade e evidência, para que se
conheçam e se autodeterminação.

.

11
Especificidades do Currículo do 

Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.



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

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

• Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para
apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com
base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas.

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

.

116

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.
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Temas Contemporâneos  Transversais
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Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares,
se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de
estudantes, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de
socialização, etc.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os
estudantes nas aprendizagens.

.

76

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Autonomia e Responsabilidade

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

• Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de comunicação na
função de difundir informações, inclusive nas redes sociais.

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos que afetam a vida
humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma
transversal e integradora.

123

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas,
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para
trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura
de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc.

90

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.



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

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

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os
estudantes nas aprendizagens.

• Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de
resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem,
tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola,
dos professores e dos estudantes.

.

136

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

• Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o
processo de ensinar e aprender.

• Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular
para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino.

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos que afetam a vida humana em
escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

37

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Economia

62

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.

• Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e
curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de
ensino.

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos que afetam a vida humana
em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e
integradora.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

40
Especificidades do Currículo do 

Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático,
para que possam transformá-
lo em conhecimento.

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas,
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para
trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura
de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc.



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

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

.

129
Especificidades do Currículo do 

Rio de Janeiro

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.

• Garantir o cumprimento dos direitos do sujeito que perpassam todas as etapas de
ensino e que sejam considerados princípios éticos, políticos, estéticos, cujas práticas
pedagógicas norteadas por estes princípios, oportunizem à escola, a formação de
sujeitos éticos, íntegros e comprometidos com o bem comum.

• Estimular o desenvolvimento de competências que favoreçam e integrem os saberes,
de atribuição de sentido e significado à aprendizagem e de um novo tipo de relação
estabelecido entre o estudante e o conhecimento, com sua vida em sociedade e com
seu futuro.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

18

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo
ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de
aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o
desempenho da escola, dos professores e dos estudantes.

• Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos
para apoiar o processo de ensinar e aprender.

• Valorizar a diversidade para a construção de uma 
nação democrática, na medida em que combate os 
preconceitos e promove a equidade.



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

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

112

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua
integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética,
estética, que, pela complexidade das relações que se
estabelecem entre todos os elementos que coabitam a
Terra, dialoga amplamente com as dimensões ambientais e
planetárias, em um novo desenho das relações humanas e
sociais.

• Considerar os jovens em sua plenitude e diversidade, situando-
os no centro do processo educativo e transformar a escola,
independentemente da duração da jornada escolar, para o
desenvolvimento das competências gerais com intencionalidade
e evidência, para que se conheçam e se autodeterminação.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

75

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura indígena na arte brasileira;
contextualizar a produção artística indígena no processo de construção da
identidade cultural brasileira percebendo sua influência em nossos hábitos e
costumes cotidianos; criar artisticamente partindo do contato com obras de
matriz indígena.

• Possibilitar que o respeito a Diversidade, na perspectiva daqueles que estão
em situação de vulnerabilidade e ou exclusão.

• Incorporar abordagens de temas
contemporâneos que afetam a vida humana
em escala local, regional e global,
preferencialmente de forma transversal e
integradora.



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

138

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Garantir o cumprimento dos direitos do sujeito que perpassam todas as etapas
de ensino e que sejam considerados princípios éticos, políticos, estéticos, cujas
práticas pedagógicas norteadas por estes princípios, oportunizem à escola, a
formação de sujeitos éticos, íntegros e comprometidos com o bem comum.

• Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar
o processo de ensinar e aprender.

• Valorizar a diversidade para a construção
de uma nação democrática, na medida
em que combate os preconceitos e
promove a equidade.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

47

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Incorporar abordagens de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em
escala local, regional e global,
preferencialmente de forma transversal e
integradora.

• Fomentar nos alunos a capacidade de compreender e interpretar o mundo
nos quesitos natural, social e tecnológico, contribuindo para a formação de
cidadãos conscientes.

• Estimular a formação ética dos estudantes para a construção de uma
sociedade mais justa; Desenvolver nos alunos a autonomia, para que sejam
capazes de compreender e refletir sobre os pensamentos históricos e
geográficos.



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

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

81

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua
integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética,
estética, que, pela complexidade das relações que se
estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra,
dialoga amplamente com as dimensões ambientais e planetárias,
em um novo desenho das relações humanas e sociais.

• Despertar nos estudantes um sentido de
responsabilidade que valorize os direitos humanos;
respeito ao ambiente; coletividade; fortalecimento de
valores sociais (solidariedade, bem comum e
desigualdades).



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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 do 
Rio de Janeiro

• Valorizar a diversidade para a construção de
uma nação democrática, na medida em que
combate os preconceitos e promove a
equidade.

• Pesquisar fatos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento
socioeconômico do município / estado a fim de fomentar a produção
escrita com dados.

• Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de comunicação na
função de difundir informações, inclusive nas redes sociais.



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

130

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, que,
pela complexidade das relações que se estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga amplamente com as
dimensões ambientais e planetárias, em um novo desenho das relações humanas e sociais.

• Considerar os jovens em sua plenitude e diversidade, situando-os no centro do processo educativo e transformar a escola,
independentemente da duração da jornada escolar, para o desenvolvimento das competências gerais com intencionalidade e
evidência, para que se conheçam e se autodeterminação.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

16

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Trazer para o debate questões sobre racismo nos permite combatê-lo e trazer à tona, reflexões sobre tensões, igualdade,
desigualdades, discriminação, diferenças e privilégios.

• Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz
nos estabelecimentos de ensino (Lei no 13.663, de 14 de maio de 2018).

• Valorizar a diversidade para a construção de uma nação
democrática, na medida em que combate os preconceitos
e promove a equidade.



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

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

59

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes
escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura de
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

38

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos
que afetam a vida humana em escala local,
regional e global, preferencialmente de forma
transversal e integradora.

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as
aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações pedagógicas.

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com o
desenvolvimento do estudante numa atitude crítica no que se refere à
multiplicidade de ofertas tecnológicas



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

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

71

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Apreciar e reconhecer a influência da cultura indígena na arte
brasileira; contextualizar a produção artística indígena no processo
de construção da identidade cultural brasileira percebendo sua
influência em nossos hábitos e costumes cotidianos; criar
artisticamente partindo do contato com obras de matriz indígena.

• Possibilitar que o respeito a Diversidade, na perspectiva daqueles
que estão em situação de vulnerabilidade e ou exclusão.

• Incorporar abordagens de temas contemporâneos que
afetam a vida humana em escala local, regional e
global, preferencialmente de forma transversal e
integradora.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

122

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com
o desenvolvimento do estudante numa atitude crítica no que
se refere à multiplicidade de ofertas tecnológicas.

• Permitir ao aluno ampliar suas capacidades expressivas,
através do trabalho com as manifestações corporais, artísticas
e linguísticas.

• Agregar atratividade em suas pautas formativas de forma que
haja envolvimento e interesse dos estudantes na busca por
conhecimento.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

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

143

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Valorizar a diversidade para a construção de uma nação
democrática, na medida em que combate os preconceitos
e promove a equidade.

• Estimular o desenvolvimento de competências que favoreçam e
integrem os saberes, de atribuição de sentido e significado à
aprendizagem e de um novo tipo de relação estabelecido entre o
estudante e o conhecimento, com sua vida em sociedade e com
seu futuro.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para
motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

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

78

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física,
social, histórica, ética, estética, que, pela complexidade das relações que se estabelecem entre
todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga amplamente com as dimensões ambientais e
planetárias, em um novo desenho das relações humanas e sociais.

• Considerar os jovens em sua plenitude e diversidade, situando-os no centro do processo
educativo e transformar a escola, independentemente da duração da jornada escolar, para o
desenvolvimento das competências gerais com intencionalidade e evidência, para que se
conheçam e se autodeterminação.

• Desenvolver nos alunos o
pensamento matemático, para
que possam transformá-lo em
conhecimento.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

101

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações
pedagógicas.

• Considerar a importância da diversidade no sentido da
inclusão, do respeito às diferenças, da construção da
cidadania, da compreensão da realidade e da luta contra
qualquer tipo de preconceito.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

122

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-
los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e d’o tempo nos quais as aprendizagens estão situadas.

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes
escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

• Perceber a influência da cultura europeia nas artes brasileiras
em geral; contextualizar a produção artística europeia no
processo de construção da identidade cultural brasileira;
desenvolver a consciência e sensibilização corporal.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

150

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Fomentar nos alunos a capacidade de compreender e interpretar o
mundo nos quesitos natural, social e tecnológico, contribuindo para a
formação de cidadãos conscientes.

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as
aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações pedagógicas.

• Desenvolver nos alunos o pensamento
matemático, para que possam transformá-lo
em conhecimento.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

120

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com
o desenvolvimento do estudante numa atitude crítica no que
se refere à multiplicidade de ofertas tecnológicas.

• Permitir ao aluno ampliar suas capacidades expressivas,
através do trabalho com as manifestações corporais, artísticas
e linguísticas.

• Agregar atratividade em suas pautas formativas de forma que
haja envolvimento e interesse dos estudantes na busca por
conhecimento.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Pensamento Científico, Crítico e Criativo
• Cultura Digital

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

145

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Utilizar as diferentes formas de avaliação como forma de gerir as aprendizagens e reorganizar o planejamento das ações
pedagógicas.

• Estimular a reflexão e análise fecunda para que contribua com o desenvolvimento do estudante numa atitude crítica no que se
refere à multiplicidade de ofertas tecnológicas.

• Fomentar nos alunos a capacidade de compreender e
interpretar o mundo nos quesitos natural, social e
tecnológico, contribuindo para a formação de cidadãos
conscientes.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

103

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para
apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com
base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas.

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

• Promover a educação integral
como concepção e como
processo pedagógico visando à
formação humana em suas
múltiplas dimensões.



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

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

120

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Estimular a formação ética dos estudantes para a construção de uma
sociedade mais justa; Desenvolver nos alunos a autonomia, para que
sejam capazes de compreender e refletir sobre os pensamentos
históricos e geográficos.

• Conceber e pôr em prática situações e procedimentos
para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.

• Despertar nos estudantes um sentido de responsabilidade que valorize os direitos humanos; respeito ao ambiente; coletividade;
fortalecimento de valores sociais (solidariedade, bem comum e desigualdades).



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Documento de Orientação Curricular do
Rio de Janeiro



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

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

74

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• Valorizar a diversidade para a construção de uma nação democrática, na medida em que combate os preconceitos e promove a
equidade.

• Trazer para o debate questões sobre racismo nos permite combatê-lo e trazer à tona, reflexões sobre tensões, igualdade,
desigualdades, discriminação, diferenças e privilégios.

• Valorizar a estética como um importante território de negação ou afirmação negra.

• Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz
nos estabelecimentos de ensino (Lei no 13.663, de 14 de maio de 2018).



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

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

141

Especificidades do Currículo do 
Rio de Janeiro

• A valorização de valores civilizatórios afro-indígenas como a
oralidade e a circularidade, bem como as demais culturas locais
e a Formação Continuada de professores (as) em Educação
para as Relações Étnico-Raciais.

• Considerar a importância da diversidade no sentido da
inclusão, do respeito às diferenças, da construção da cidadania,
da compreensão da realidade e da luta contra qualquer tipo de
preconceito.

• Identificar a presença da arte africana e sua importância na
vida cultural de nosso país; analisar o valor simbólico e
sociocultural da arte africana; criar artisticamente elementos
corporais.


