
Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

34

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP44A) Analisar formas contemporâneas de
publicidade em contexto digital (advergame, anúncios em
vídeos, social advertising, unboxing, narrativa
mercadológica, entre outras), e peças de campanhas
publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios,
propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.).

• Combater à discriminação e ao preconceito em todas as suas
expressões, bem como a afirmação do respeito às diferenças
sociais, pessoais, históricas, linguísticas, culturais.

• Comprometer-se com a formação e o desenvolvimento
humano em toda sua complexidade, integrando as dimensões
intelectual (cognitiva), física e afetiva.



Competências Gerais
• Senso Estético
• Comunicação
• Argumentação

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

60

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Garantir visão plural, singular e integral da criança, do
adolescente, do jovem e do adulto, de suas ações e
pensamentos, bem como do professor, nos âmbitos pessoal e
profissional.

• Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em
textos argumentativos.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cidadania e Civismo
• Economia

75

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser defendido, com base nas
condições de produção.

• Posicionar-se contrariamente a discursos de ódio.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e recursos
coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

48

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Observar e sistematizar informações sobre o espaço-tempo
de São Paulo.

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

• (EM13LP44A) Analisar formas contemporâneas de publicidade
em contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, social
advertising, unboxing, narrativa mercadológica, entre outras), e
peças de campanhas publicitárias e políticas (cartazes, folhetos,
anúncios, propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.).



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

100

Especificidades do Currículo Paulista

• Desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas
nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local
da publicação, autoria, URL, comparação de diferentes fontes,
consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade de
fatos relatados.

• Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas
redes sociais.

• (EM13LP37B) Reconhecer o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia em projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc.

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos de
curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da
internet.

• (EM13LP41B) Comparar os feeds de diferentes páginas de redes
sociais e discutir os efeitos desses modelos de curadoria, de
forma a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e
minimizar o efeito bolha e a manipulação de terceiros.



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

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

148

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Posicionar-se contrariamente a discursos de ódio.

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

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

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e
escolhas do que noticiar.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

39

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP44A) Analisar formas contemporâneas de
publicidade em contexto digital (advergame, anúncios em
vídeos, social advertising, unboxing, narrativa
mercadológica, entre outras), e peças de campanhas
publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios,
propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.).

• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a multiplicidade
cultural na escala mundial em diferentes escalas,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Multiculturalismo
• Trabalho

80

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a multiplicidade
cultural na escala mundial em diferentes escalas,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.

• Exercitar os direitos humanos.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

36

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP44B) Identificar valores e representações de
situações, grupos e configurações sociais veiculadas,
desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de
engajamento e viralização.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Estabelecer relações dialógicas.

• (EM13LP26B) Identificar possíveis motivações e finalidades, como
forma de ampliar a compreensão de direitos e deveres em textos
e documentos legais e normativos que envolvam as definições de
direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens.



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

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

103

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos
de curadoria que operam nas redes sociais e outros
domínios da internet.

• Observar e sistematizar informações sobre o espaço-tempo
de São Paulo.

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

• (EM13LP44B) Identificar valores e representações de situações,
grupos e configurações sociais veiculadas, desconstruindo
estereótipos, destacando estratégias de engajamento e
viralização.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Saúde
• Multiculturalismo
• Trabalho

52

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos
de curadoria que operam nas redes sociais e outros
domínios da internet.

• Analisar pontos de vista, reivindicações, levando em conta
seu contexto de produção e as características dos textos
reivindicatórios ou propositivos.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• (EM13LP26C) Inferir motivações e finalidades, como forma de
ampliar a compreensão de direitos e deveres em textos e
documentos legais e normativos que envolvam as definições de
direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens.

Especificidades do Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

Temas Transversais Contemporâneos
• Cidadania e Civismo
• Multiculturalismo
• Trabalho

91

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

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

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e
escolhas do que noticiar.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

82

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP26A) Relacionar textos e documentos legais e
normativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar
que envolvam a definição de direitos e deveres – em
especial, os voltados a adolescentes e jovens – aos seus
contextos de produção.

• Debater as origens e consequências dos problemas da
desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade
urbano industrial, considerando a concentração de renda,
dos meios de produção, de acesso aos recursos naturais e da
segregação sócio espacial, em diferentes regiões do mundo.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e recursos
coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação

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

229

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do
texto, tanto na produção como na leitura/escuta,
considerando a construção composicional e o estilo
do gênero.

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

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados,
comentados e escolhas do que noticiar.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e recursos
coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a continuidade do
texto e sua progressão temática, organizando informações, tendo em
vista as condições de produção.

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



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Multiculturalismo
• Cultura Digital
• Trabalho

140

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias
falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte,
data, local da publicação, autoria, URL, comparação de
diferentes fontes, consulta a sites de curadoria que atestam
a fidedignidade de fatos relatados.

• EM13LP26C) Inferir motivações e finalidades, como forma de
ampliar a compreensão de direitos e deveres em textos e
documentos legais e normativos que envolvam as definições
de direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes
e jovens.

• Colocar em ação o debate planejado.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

287

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em
textos argumentativos.

• Analisar as diferenças e as relações entre o local e o global,
discutindo a pluralidade de sujeitos e lugares que
constituem o mundo.

• Analisar pontos de vista, reivindicações, levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos textos 
reivindicatórios ou propositivos.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• Assumir posição diante de tema polêmico.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

103

Especificidades do Currículo Paulista

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre
diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e
geopolíticas mundiais em diferentes regiões do mundo
e períodos.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Debater as origens e consequências dos problemas da
desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbano
industrial, considerando a concentração de renda, dos meios de
produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação sócio
espacial, em diferentes regiões do mundo.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Empatia e Cooperação

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

109

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Observar e sistematizar informações sobre o espaço-tempo de
São Paulo.

• Justificar, em textos multissemióticos, o efeito de sentido
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras,
expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos,
pontuação, entre outros.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser defendido, com base nas
condições de produção.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

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

153

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Construir uma escola como espaço de aprendizagem, de
cultura e de democracia, que responda ao desafio da
formação do estudante para atuar em uma sociedade
altamente marcada pela tecnologia e pela mudança;

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

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



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Argumentação
• Autonomia e Responsabilidade

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

13

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do
texto, tanto na produção como na leitura/escuta,
considerando a construção composicional e o estilo do
gênero.

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Buscar soluções para problemas ou questões que
envolvam acontecimentos vivenciados na escola e na
comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Acolher pessoas em suas singularidades e diversidades;

• Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o
princípio do respeito às diferenças.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos
argumentativos.



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Civismo

74

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP44B) Identificar valores e representações de 
situações, grupos e configurações sociais veiculadas, 
desconstruindo estereótipos, destacando estratégias 
de engajamento e viralização.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e 
defender o princípio do respeito às diferenças.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos
argumentativos.

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

11
Especificidades do Currículo Paulista

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre
diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e
geopolíticas mundiais em diferentes regiões do mundo e
períodos.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na
produção como na leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero.

• Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse coletivo, com regras acordadas.

• 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
• Comunicação

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

116

Especificidades do Currículo Paulista

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre
diversidade, diferenças e desigualdades
sociopolíticas e geopolíticas mundiais em
diferentes regiões do mundo e períodos.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Debater as origens e consequências dos problemas da desigualdade social,
da fome e da pobreza na sociedade urbano industrial, considerando a
concentração de renda, dos meios de produção, de acesso aos recursos
naturais e da segregação sócio espacial, em diferentes regiões do mundo.

• Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o princípio do
respeito às diferenças. Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e
defender o princípio do respeito às diferenças.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos
argumentativos.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

76

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em
textos argumentativos.

• Analisar as diferenças e as relações entre o local e o global,
discutindo a pluralidade de sujeitos e lugares que
constituem o mundo.

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos de
curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da
internet.

• Analisar pontos de vista, reivindicações, levando em conta seu
contexto de produção e as características dos textos
reivindicatórios ou propositivos.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Autonomia e Responsabilidade

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

123

Especificidades do Currículo Paulista

• Desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas
nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local
da publicação, autoria, URL, comparação de diferentes fontes,
consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade de
fatos relatados.

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e
escolhas do que noticiar.

• (EM13LP37B) Reconhecer o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia em projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc.

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos de
curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da
internet.

• (EM13LP41B) Comparar os feeds de diferentes páginas de redes
sociais e discutir os efeitos desses modelos de curadoria, de
forma a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e
minimizar o efeito bolha e a manipulação de terceiros.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

90

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Planejar coletivamente a realização de um debate sobre
tema previamente definido, de interesse coletivo, com
regras acordadas.

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

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.



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

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

136

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas
mundiais em diferentes regiões do mundo e períodos.

• (EM13LP32A) Selecionar informações e dados necessários
para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes
fontes (orais, impressas, digitais etc.).

• Identificar, em notícias, o fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências.

• Colocar em ação o debate planejado.

Especificidades do Currículo Paulista



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

37

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Garantir visão plural, singular e integral da criança, do
adolescente, do jovem e do adulto, de suas ações e
pensamentos, bem como do professor, nos âmbitos pessoal
e profissional.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



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

Temas Transversais Contemporâneos
• Ciência e Tecnologia
• Trabalho
• Economia

62

Especificidades do Currículo Paulista

• Inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras,
expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos,
pontuação, entre outros.

• Justificar, em textos multissemióticos, o efeito de sentido
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras,
expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos,
pontuação, entre outros;

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Comunicação
• Argumentação

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

40

Especificidades do Currículo Paulista

• Comprometer-se com a formação e o desenvolvimento
humano em toda sua complexidade, integrando as
dimensões intelectual (cognitiva), física e afetiva.

• Construir uma escola como espaço de aprendizagem, de
cultura e de democracia, que responda ao desafio da
formação do estudante para atuar em uma sociedade
altamente marcada pela tecnologia e pela mudança.

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto
na produção como na leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar
o posicionamento a ser defendido, com base nas condições de
produção.

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



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

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

129

Especificidades do Currículo Paulista

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

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

• Editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de 
dados e resultados de pesquisas, considerando.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas
mundiais em diferentes regiões do mundo e períodos.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

18

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Acolher pessoas em suas singularidades e diversidades.

• Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o
princípio do respeito às diferenças.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos
argumentativos.



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

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

112

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto
na produção como na leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero.

• Posicionar-se contrariamente a discursos de ódio.

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

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

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência,
a continuidade do texto e sua progressão temática,
organizando informações, tendo em vista as condições de
produção.

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e
escolhas do que noticiar.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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 Paulista

• (EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos
de curadoria que operam nas redes sociais e outros
domínios da internet.

• Analisar pontos de vista, reivindicações, levando em conta
seu contexto de produção e as características dos textos
reivindicatórios ou propositivos.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• (EM13LP26C) Inferir motivações e finalidades, como forma de
ampliar a compreensão de direitos e deveres em textos e
documentos legais e normativos que envolvam as definições de
direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens.

• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas
como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala
mundial em diferentes escalas, defendendo o princípio do
respeito às diferenças.



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 Paulista

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas
mundiais em diferentes regiões do mundo e períodos.

• (EM13LP32A) Selecionar informações e dados necessários
para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes
fontes (orais, impressas, digitais etc.).

• Identificar, em notícias, o fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências.

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



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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 Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser defendido, com base nas
condições de produção.

• Posicionar-se contrariamente a discursos de ódio.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse coletivo, com regras
acordadas.



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 Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

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

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• (EM13LP26B) Identificar possíveis motivações e finalidades,
como forma de ampliar a compreensão de direitos e deveres em
textos e documentos legais e normativos que envolvam as
definições de direitos e deveres – em especial, os voltados a
adolescentes e jovens.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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 Paulista

• Garantir visão plural, singular e integral da criança, do
adolescente, do jovem e do adulto, de suas ações e
pensamentos, bem como do professor, nos âmbitos
pessoal e profissional.

• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a multiplicidade
cultural na escala mundial em diferentes escalas,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.

• Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em 
textos argumentativos.

• Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências.



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 Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• Debater as origens e consequências dos problemas da
desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbano
industrial, considerando a concentração de renda, dos meios de
produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação sócio
espacial, em diferentes regiões do mundo.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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 Paulista

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

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

• Editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de 
dados e resultados de pesquisas, considerando.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais
em diferentes regiões do mundo e períodos.



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 Paulista

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam 
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

(EM13LP37B) Reconhecer o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia em projetos editoriais – institucionais,
privados, públicos, financiados, independentes etc.

(EM13LP41A) Analisar os processos humanos e automáticos de
curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da
internet.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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 Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Assumir posição diante de tema polêmico.

• Buscar soluções para problemas ou questões que envolvam
acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

• Colocar em ação o debate planejado.

• Combater à discriminação e ao preconceito em todas as suas
expressões, bem como a afirmação do respeito às diferenças
sociais, pessoais, históricas, linguísticas, culturais.

• Comprometer-se com a formação e o desenvolvimento
humano em toda sua complexidade, integrando as dimensões
intelectual (cognitiva), física e afetiva.



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

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

71

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• (EM13LP44B) Identificar valores e representações de situações,
grupos e configurações sociais veiculadas, desconstruindo
estereótipos, destacando estratégias de engajamento e
viralização.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

122

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto
na produção como na leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar
o posicionamento a ser defendido, com base nas condições de
produção.

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

• Planejar coletivamente a realização de um debate sobre
tema previamente definido, de interesse coletivo, com
regras acordadas.

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



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

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

143

Especificidades do Currículo Paulista

• Estabelecer relações dialógicas.

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

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

• Editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de 
dados e resultados de pesquisas, considerando.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais
em diferentes regiões do mundo e períodos.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Argumentação 

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

78

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP32A) Selecionar informações e dados necessários
para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes
fontes (orais, impressas, digitais etc.).

• Identificar, em notícias, o fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências.

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

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e recursos
coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos
argumentativos.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

101

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do
texto, tanto na produção como na leitura/escuta,
considerando a construção composicional e o estilo do
gênero.

• Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em
textos argumentativos.

• Analisar as diferenças e as relações entre o local e o
global, discutindo a pluralidade de sujeitos e lugares que
constituem o mundo.

• (EM13LP26A) Relacionar textos e documentos legais e normativos de
âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam a definição
de direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens – aos seus contextos de produção.

• Elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais em
diferentes regiões do mundo e períodos.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

122

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP32B) Comparar autonomamente informações e
dados pesquisados, levando em conta seus contextos de
produção, referências e índices de confiabilidade, e
percebendo coincidências, complementaridades,
contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados.

• Analisar pontos de vista, reivindicações, levando em conta
seu contexto de produção e as características dos textos
reivindicatórios ou propositivos.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• (EM13LP32C) Posicionar-se criticamente sobre informações e
dados pesquisados e comparados e estabelecer recortes precisos.

• Construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e
de democracia, que responda ao desafio da formação do
estudante para atuar em uma sociedade altamente marcada pela
tecnologia e pela mudança.



Competências Gerais
• Conhecimento
• Senso Estético
• Comunicação - Argumentação 

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

150

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP32C) Posicionar-se criticamente sobre informações e
dados pesquisados e comparados e estabelecer recortes
precisos.

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

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

• Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e
escolhas do que noticiar.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a
coerência, a continuidade do texto e sua progressão
temática, organizando informações, tendo em vista as
condições de produção.

• Identificar, em notícias, o fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

120

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP32A) Selecionar informações e dados necessários para uma
dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais,
impressas, digitais etc.)

• (EM13LP32B) Comparar autonomamente informações e dados
pesquisados, levando em conta seus contextos de produção,
referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências,
complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais
e de dados.

• (EM13LP32C) Posicionar-se criticamente sobre informações e dados
pesquisados e comparados e estabelecer recortes precisos.

• (EM13LP44B) Identificar valores e representações de
situações, grupos e configurações sociais veiculadas,
desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de
engajamento e viralização.

• Editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e
de dados e resultados de pesquisas, considerando.



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

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

145

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP44A) Analisar formas contemporâneas de publicidade
em contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, social
advertising, unboxing, narrativa mercadológica, entre outras), e
peças de campanhas publicitárias e políticas (cartazes, folhetos,
anúncios, propagandas em diferentes mídias, spots, jingles
etc.).

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

• (EM13LP32A) Selecionar informações e dados necessários para
uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais,
impressas, digitais etc.).

• Comprometer-se com a formação e o desenvolvimento humano
em toda sua complexidade, integrando as dimensões intelectual
(cognitiva), física e afetiva.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

103

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

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

• Exercitar os direitos humanos.

• Exercitar seus direitos e responsabilidades.

• (EM13LP26B) Identificar possíveis motivações e finalidades, como
forma de ampliar a compreensão de direitos e deveres em textos
e documentos legais e normativos que envolvam as definições de
direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens.



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

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

120

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP37A) Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais 
– institucionais, privados, públicos, financiados, independentes 
etc. –, de forma a ampliar o repertório de escolhas possíveis de 
fontes de informação e opinião.

• Justificar, em textos multissemióticos, o efeito de sentido
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras,
expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos,
pontuação, entre outros.

• Estabelecer relações dialógicas.

• (EM13LP37B) Reconhecer o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia em projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc.

• Inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido (humor,
ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões,
imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros.



Competências Gerais
Temas Contemporâneos  Transversais

Currículo Paulista



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

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

74

Especificidades do Currículo Paulista

• (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto,
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero.

• Organizar, em grupo, participação em debate a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser defendido, com base nas
condições de produção.

• Posicionar-se contrariamente a discursos de ódio.

• (EM13LP02B) Reconhecer adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam. para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática, organizando
informações, tendo em vista as condições de produção.

• Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse coletivo, com regras
acordadas.



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

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

Especificidades do Currículo Paulista

141• (EM13LP02C) Reconhecer em um texto as relações lógico-
discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência;
tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).

• Acolher pessoas em suas singularidades e diversidades.

• Analisar a multiplicidade cultural na escala mundial e defender
o princípio do respeito às diferenças.

• Observar e sistematizar informações sobre o espaço-tempo de
São Paulo.

• (EM13LP32C) Posicionar-se criticamente sobre informações e
dados pesquisados e comparados e estabelecer recortes
precisos.

• Aprendizagem baseada no Respeito a Pluralidade Cultural.

• Assumir posição diante de tema polêmico.


