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Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos,
nas diferentes linguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.
(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das
linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras e gestuais)
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de textos e
discursos em diversos campos de atuação
social.

Linguagens
e suas
Tecnologias

1 - Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais). Mobilizar esses
conhecimentos na recepção e produção de
discursos nos diferentes campos de atuação
social e nas diversas mídias, para ampliar as
formas de participação social, o entendimento, as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar
aprendendo.

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social.
(EM13LP02) Estabelecer relações entre as
partes do texto, tanto na produção como na
leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero, usando/
reconhecendo adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam
para a coerência, a continuidade do texto e
sua progressão temática, e organizando informações, tendo em vista as condições de
produção e as relações lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/
argumentos; problema/solução; definição/
exemplos etc.).
(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a
explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases, paródias e
estilizações, entre outras possibilidades.
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem,
da escolha de determinadas palavras ou
expressões e da ordenação, combinação e
contraposição de palavras, dentre outros, para
ampliar as possibilidades de construção de
sentidos e de uso crítico da língua.
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(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes
gêneros, marcas que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e
apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores (verbos
modais, tempos e modos verbais, expressões
modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação etc.), uso de estratégias de
impessoalização (uso de terceira pessoa e de
voz passiva etc.), com vistas ao incremento
da compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos textos
produzidos, considerando os contextos de
produção.
(EM13LP12) Selecionar informações, dados e
argumentos em fontes confiáveis, impressas
e digitais, e utilizá-los de forma referenciada,
para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além
do senso comum) e contemple a sustentação
das posições defendidas.
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar,
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser assumido e à
imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão
e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia
padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.
(EM13LP26) 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, identificando ou
inferindo possíveis motivações e finalidades,
como forma de ampliar a compreensão desses direitos e deveres.
(EM13LP31) Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e
multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis
e problematizando enfoques tendenciosos ou
superficiais.

Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG301) Participar de processos de
produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente
diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção
e de circulação.
(EM13LGG304) Formular propostas, intervir
e tomar decisões que levem em conta o bem
comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global.
(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de
práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para
enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de
maneira crítica, criativa, solidária e ética

Linguagens
e suas
Tecnologias

3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria
na vida pessoal e coletiva, de forma crítica,
criativa, ética e solidária, defendendo pontos
de vista que respeitem o outro e promovam
os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito
local, regional e global

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os
argumentos utilizados para sustentá-los, para
avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se
criticamente diante da questão discutida e/
ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos
mecanismos linguísticos necessários.
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar,
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser assumido e à
imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão
e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia
padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlistscomentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.
(EM13LP19) Apresentar-se por meio de textos
multimodais diversos (perfis variados, gifs
biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si mesmo
de formas variadas, considerando situações e
objetivos diferentes.
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(EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/ problemas/
questões que despertam maior interesse ou
preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar afinidades e
interesses comuns, como também de organizar e/ou participar de grupos, clubes, oficinas
e afins.
(EM13LP22) Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registros dinâmicos (mapas,
wiki etc.) de profissões e ocupações de seu
interesse (áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres, produções, depoimentos de
profissionais etc.) que possibilitem vislumbrar
trajetórias pessoais e profissionais.
(EM13LP27) Engajar-se na busca de soluções
para problemas que envolvam a coletividade,
denunciando o desrespeito a direitos, organizando e/ou participando de discussões,
campanhas e debates, produzindo textos
reivindicatórios, normativos, entre outras possibilidades, como forma de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada
pela ética da responsabilidade, pelo consumo
consciente e pela consciência socioambiental.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e
utilizar procedimentos e estratégias de leitura
adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão (EM13LP29) Resumir
e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de
citações, para uso em textos de divulgação de
estudos e pesquisas
(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados e informações
(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a
diferentes objetivos de pesquisa.
(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação
do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de
enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico
(estático ou animado), relato de experimento,
relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico,
apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos
etc. –, considerando o contexto de produção
e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.
(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e
socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias,
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens
multimidiáticas, documentários, infográficos,
podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções culturais
(resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas
juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay
etc.), em várias mídias, vivenciando de forma
significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e
booktuber, entre outros.

Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando
os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.

Linguagens
e suas
Tecnologias

4 - Compreender as línguas como fenômeno
(geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos
de uso, reconhecendo suas variedades e
vivenciando-as como formas de expressões
identitárias, pessoais e coletivas, bem como
agindo no enfrentamento de preconceitos de
qualquer natureza.

(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta
a multiplicidade e variedade de usos, usuários
e funções dessa língua no mundo contemporâneo.
(EM13LP09) Comparar o tratamento dado
pela gramática tradicional e pelas gramáticas
de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber
as diferenças de abordagem e o fenômeno da
variação linguística e analisar motivações que
levam ao predomínio do ensino da norma-padrão na escola.
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(EM13LP10) Analisar o fenômeno da variação
linguística, em seus diferentes níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social,
situacional, ocupacional, etária etc.), de forma
a ampliar a compreensão sobre a natureza
viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno
da constituição de variedades linguísticas de
prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o
respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.
(EM13LP16) Produzir e analisar textos orais,
considerando sua adequação aos contextos de produção, à forma composicional e
ao estilo do gênero em questão, à clareza, à
progressão temática e à variedade linguística
empregada, como também aos elementos
relacionados à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades,
e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em
diferentes contextos.
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia
em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais em processos
de produção coletiva, colaborativa e projetos
autorais em ambientes digitais.
(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de
processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

Linguagens
e suas
Tecnologias

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de
aprender a aprender nos campos da ciência,
cultura, trabalho, informação e vida pessoal e
coletiva.

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação,
tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos.
(EM13LP12) Selecionar informações, dados e
argumentos em fontes confiáveis, impressas
e digitais, e utilizá-los de forma referenciada,
para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além
do senso comum) e contemple a sustentação
das posições defendidas.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlistscomentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.
(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de
textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar
textos e produções multissemióticas com
finalidades diversas, explorando os recursos
e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção
coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e
utilizar procedimentos e estratégias de leitura
adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão
(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por
meio do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em
textos de divulgação de estudos e pesquisas.

6

(EM13LP32) Selecionar informações e dados
necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente
esses conteúdos, levando em conta seus
contextos de produção, referências e índices
de confiabilidade, e percebendo coincidências,
complementaridades, contradições, erros ou
imprecisões conceituais e de dados, de forma
a compreender e posicionar-se criticamente
sobre esses conteúdos e estabelecer recortes
precisos.
(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes
que permitam boa visualização, topicalizando
e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por
slide e usando, de forma harmônica, recursos
(efeitos de transição, slides mestres, layouts
personalizados, gravação de áudios em slides
etc.).
(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas
(verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas e
sites checadores etc.), de forma a combater
a proliferação de notícias falsas (fake news).
(EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também
exemplos, causas e consequências desse
fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude
crítica em relação ao fenômeno e desenvolver
uma postura flexível que permita rever crenças
e opiniões quando fatos apurados as contradisserem.
(EM13LP41) Analisar os processos humanos
e automáticos de curadoria que operam nas
redes sociais e outros domínios da internet,
comparando os feeds de diferentes páginas
de redes sociais e discutindo 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
(EM13LP43) Atuar de forma fundamentada,
ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de
opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em
redes sociais ou outros ambientes digitais.
(EM13LP44) 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.), identificando valores e representações
de situações, grupos e configurações sociais
veiculadas, desconstruindo estereótipos,
destacando estratégias de engajamento e
viralização e explicando os mecanismos de
persuasão utilizados e os efeitos de sentido
provocados pelas escolhas feitas em termos
de elementos e recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.

Gestão de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

(EMIFCG05) Questionar, modificar
e adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Linguagens
e suas
Tecnologias

(EMIFCG06) Difundir novas ideias,
propostas, obras ou soluções por
meio de diferentes linguagens,
mídias e plataformas, analógicas
e digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem
os interlocutores pretendidos.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por
meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos
de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal
sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua (s) ou da(s)
linguagem(ns).

Empreendedorismo

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar
desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora
e perseverando em situações de
estresse, frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias
de planejamento, organização e
empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar
caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos
pessoais e produtivos com foco,
persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos
presentes e futuros, identificando
aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do
trabalho, que orientem escolhas,
esforços e ações em relação à
sua vida pessoal, profissional e
cidadã.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos
e
recursos relacionados às várias
linguagens podem ser utilizados
na concretização de projetos
pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos socioambientais.
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Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFCG01) Identificar, selecionar,
processar e analisar dados, fatos
e evidências com curiosidade,
atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas
para criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(EMIFFTP01) Investigar, analisar
e resolver problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do trabalho,
considerando dados e informações disponíveis em diferentes
mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema
identificado, a descrição de proposições lógicas por meio de fluxogramas, a aplicação de variáveis e
constantes, a aplicação de operadores lógicos, de operadores aritméticos, de laços de repetição, de
decisão e de condição.
(EMIFLGG01) Investigar e analisar
a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), situando-os no contexto
de um ou mais campos de atuação social e considerando dados
e informações disponíveis em diferentes mídias.

(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o
sentimento do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de
conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente
da proposição, implementação
e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de
ações e projetos voltados ao bem
comum.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de
linguagem.

Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos
às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos
das funções representadas e das taxas de
variação, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.
1 - Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da
Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por
diferentes meios, de modo a contribuir para
uma formação geral.

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e
amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes
meios de comunicação, identificando, quando
for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e
amostras não apropriadas.
(EM13MAT103) Interpretar e compreender
textos científicos ou divulgados pelas mídias,
que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis
entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e
velocidade de transferência de dados, ligadas
aos avanços tecnológicos.

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de
natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre
outros), investigando os processos de cálculo
desses números, para analisar criticamente a
realidade e produzir argumentos.
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão,
rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e
analisar elementos da natureza e diferentes
produções humanas (fractais, construções
civis, obras de arte, entre outras).
(EM13MAT106) Identificar situações da vida
cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em
detrimento de outro etc.).

Matemática
e suas
tecnologias

2 - Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e
tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde,
sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos
e linguagens próprios da Matemática.

(EM13MAT201) Propor ou participar de ações
adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo
medições e cálculos de perímetro, de área, de
volume, de capacidade ou de massa.
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa
amostral sobre questões relevantes, usando
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e
das medidas de dispersão (amplitude e desvio
padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.
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(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na
análise de ações envolvendo a utilização de
aplicativos e a criação de planilhas (para o
controle de orçamento familiar, simuladores
de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.

Gestão de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Matemática
e suas
tecnologias

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos
por meio de fruição, vivências e
reflexão crítica na produção do
conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de
processos tecnológicos diversos.

(EMIFMAT10)
Avaliar
como oportunidades, conhecimentos e recursos
relacionados à Matemática podem ser utilizados
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as
diversas tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.

(EMIFMAT01) Investigar
e analisar situações-problema identificando e
selecionando
conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada
situação,
elaborando
modelos para sua representação.

(MIFMAT07)
Identificar
e explicar questões socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos
e habilidades matemáticas para avaliar e tomar
decisões em relação ao
que foi observado.
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Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

1 - Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em
diferentes tempos, a partir da pluralidade de
procedimentos epistemológicos, científi cos
e tecnológicos, de modo a compreender e
posicionar-se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e
fontes de natureza científica.

(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e
eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas,
políticas, econômicas, sociais, ambientais e
culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

4. Analisar as relações de produção, capital e
trabalho em diferentes territórios, contextos
e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e
sociedades com culturas distintas diante das
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao
longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM13CHS402) Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os
a processos de estratificação e desigualdade
socioeconômica.
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(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas
relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas
à superação das desigualdades sociais, da
opressão e da violação dos Direitos Humanos.
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em
especial, os jovens, levando em consideração,
na atualidade, as transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais.

Gestão de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFCHS04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de
fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas
e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica, política
e/ou cultural, em âmbito
local, regional, nacional
e/ou global.

((EMIFCHS10)
Avaliar
como oportunidades, conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas podem ser utilizadas na concretização de
projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global, considerando as
diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos
humanos e a promoção
da cidadania.

(EMIFCHS01) Investigar
e analisar situações-problema envolvendo temas
e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica, política
e/ou cultural, em âmbito
local, regional, nacional
e/ou global, considerando dados e informações
disponíveis em diferentes
mídias.

(EMIFCHS07) Identificar
e explicar situações em
que ocorram conflitos,
desequilíbrios e ameaças
a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às
diferentes identidades culturais e ao meio ambiente,
em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, com
base em fenômenos relacionados às Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.
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Gestão de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

Competências

Habilidades

3 - Investigar situações-problema e avaliar
aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios
das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em
diversos contextos e por meio de diferentes
mídias e tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC). .

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar
hipóteses, previsões e estimativas, empregar
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento
de situações-problema sob uma perspectiva
científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de
análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos,
tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), de modo
a participar e/ou promover debates em torno
de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso
indevido de conhecimentos das Ciências da
Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à
dependência do mundo atual em relação aos
recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas
tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por
meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos
fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem
o uso de dispositivos e aplicativos
digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre
outros).

(EMIFCNT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências
da Natureza podem ser utilizados
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar
situações-problema e variáveis
que interferem na dinâmica de
fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias,
com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais.

(EMIFCNT07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos
físicos, químicos e/ou biológicos.
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Gestão de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Formação
Técnica e
Profissional

Processos
Criativos

(EMIFFTP04) Reconhecer produtos, serviços e/
ou processos criativos
por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre as funcionalidades
de ferramentas de produtividade, colaboração e/
ou comunicação.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFFTP10) Avaliar as
relações entre a formação escolar, geral e profissional, e a construção
da carreira profissional,
analisando as características do estágio, do programa de aprendizagem
profissional, do programa
de trainee, para identificar
os programas alinhados
a cada objetivo profissional.

(EMIFFTP01)
Investigar, analisar e resolver
problemas do cotidiano
pessoal, da escola e do
trabalho, considerando
dados e informações disponíveis em diferentes
mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando
as atividades realizadas,
compreendendo a proposição de soluções para o
problema identificado, a
descrição de proposições
lógicas por meio de fluxogramas, a aplicação de
variáveis e constantes, a
aplicação de operadores
lógicos, de operadores
aritméticos, de laços de
repetição, de decisão e
de condição.

(EMIFFTP07) Identificar e
explicar normas e valores
sociais relevantes à convivência cidadã no trabalho,
considerando os seus próprios valores e crenças,
suas aspirações profissionais, avaliando o próprio
comportamento
frente
ao meio em que está inserido, a importância do
respeito às diferenças individuais e a preservação
do meio ambiente.
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Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG301) Participar de processos de
produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente
diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção
e de circulação.
(EM13LGG304) Formular propostas, intervir
e tomar decisões que levem em conta o bem
comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global.
(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de
práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para
enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de
maneira crítica, criativa, solidária e ética.

Linguagens
e suas
Tecnologias

3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria
na vida pessoal e coletiva, de forma crítica,
criativa, ética e solidária, defendendo pontos
de vista que respeitem o outro e promovam
os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito
local, regional e global

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os
argumentos utilizados para sustentá-los, para
avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se
criticamente diante da questão discutida e/
ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos
mecanismos linguísticos necessários.
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar,
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser assumido e à
imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão
e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia
padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.
(EM13LP19) Apresentar-se por meio de textos
multimodais diversos (perfis variados, gifs
biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si mesmo
de formas variadas, considerando diferentes
situações e objetivos.
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(EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/ problemas/questões que
despertam maior interesse ou preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de
identificar afinidades e interesses comuns, como
também de organizar e/ou participar de grupos,
clubes, oficinas e afins.
(EM13LP22) Construir e/ou atualizar, de forma
colaborativa, registros dinâmicos (mapas, wiki
etc.) de profissões e ocupações de seu interesse
(áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres,
produções, depoimentos de profissionais etc.) que
possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.
(EM13LP27) Engajar-se na busca de solução
para problemas que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos, organizando
e/ou participando de discussões, campanhas e
debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras possibilidades, como forma
de fomentar os princípios democráticos e uma
atuação pautada pela ética da responsabilidade,
pelo consumo consciente e pela consciência socioambiental.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento
em questão
(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por meio
do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas.
(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados e informações (questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de
tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que
atendam adequadamente a diferentes objetivos
de pesquisa.
(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do
conhecimento e de resultados de levantamentos
e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo
de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, reportagem científica,
podcast ou vlog científico, apresentações orais,
seminários, comunicações em mesas redondas,
mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto
de produção e utilizando os conhecimentos sobre
os gêneros de divulgação científica, de forma a
engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.
(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de
interesse local ou global, notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens multimidiáticas,
documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs
de opinião, textos de apresentação e apreciação
de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e
outros gêneros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais,
gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de
forma significativa o papel de repórter, analista,
crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro
e booktuber, entre outros.

Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Linguagens
e suas
Tecnologias

Competências

Habilidades

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando
os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.
4 - Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e
vivenciando-as como formas de expressões
identitárias, pessoais e coletivas, bem como
agindo no enfrentamento de preconceitos de
qualquer natureza.

(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta
a multiplicidade e variedade de usos, usuários
e funções dessa língua no mundo contemporâneo.
(EM13LP09) Comparar o tratamento dado
pela gramática tradicional e pelas gramáticas
de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber
as diferenças de abordagem e o fenômeno da
variação linguística e analisar motivações que
levam ao predomínio do ensino da norma-padrão na escola.
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(EM13LP10) Analisar o fenômeno da variação
linguística, em seus diferentes níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social,
situacional, ocupacional, etária etc.), de forma
a ampliar a compreensão sobre a natureza
viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno
da constituição de variedades linguísticas de
prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o
respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.
(EM13LP16) Produzir e analisar textos orais,
considerando sua adequação aos contextos de produção, à forma composicional e
ao estilo do gênero em questão, à clareza, à
progressão temática e à variedade linguística
empregada, como também aos elementos
relacionados à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades,
e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em
diferentes contextos.
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia
em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais em processos
de produção coletiva, colaborativa e projetos
autorais em ambientes digitais.
(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de
processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

Linguagens
e suas
Tecnologias

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de
aprender a aprender nos campos da ciência,
cultura, trabalho, informação e vida pessoal e
coletiva.

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação,
tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos.
(EM13LP12) Selecionar informações, dados e
argumentos em fontes confiáveis, impressas
e digitais, e utilizá-los de forma referenciada,
para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além
do senso comum) e contemple a sustentação
das posições defendidas.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlistscomentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.
(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de
textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar
textos e produções multissemióticas com
finalidades diversas, explorando os recursos
e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção
coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e
utilizar procedimentos e estratégias de leitura
adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão.
(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por
meio do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em
textos de divulgação de estudos e pesquisas.
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(EM13LP32) Selecionar informações e dados
necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas,
digitais etc.) e comparar autonomamente esses
conteúdos, levando em conta seus contextos de
produção, referências e índices de confiabilidade,
e percebendo coincidências, complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e
estabelecer recortes precisos.
(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e
usando tipos e tamanhos de fontes que permitam
boa visualização, topicalizando e/ou organizando
o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e
imagem por slide e usando, de forma harmônica,
recursos (efeitos de transição, slides mestres,
layouts personalizados, gravação de áudios em
slides etc.).
(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de
fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes;
consultar ferramentas e sites checadores etc.), de
forma a combater a proliferação de notícias falsas
(fake news).
(EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos
de disseminação de fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e
da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos
–, de forma a adotar atitude crítica em relação ao
fenômeno e desenvolver uma postura flexível que
permita rever crenças e opiniões quando fatos
apurados as contradisserem.
(EM13LP41) Analisar os processos humanos e
automáticos de curadoria que operam nas redes
sociais e outros domínios da internet, comparando
os feeds de diferentes páginas de redes sociais e
discutindo 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
(EM13LP43) Atuar de forma fundamentada, ética
e crítica na produção e no compartilhamento de
comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais
ou outros ambientes digitais.
(EM13LP44) 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.), identificando valores
e representações de situações, grupos e configurações sociais veiculadas, desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de engajamento e
viralização e explicando os mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos de sentido provocados
pelas escolhas feitas em termos de elementos e
recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.

Big Data
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

Linguagens
e suas
Tecnologias

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou
mais campos de atuação social,
recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.

(EMIFLGG02) Levantar e testar
hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os
no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.

(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas
de linguagem para propor ações
individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas
de interação e de atuação social,
artístico-cultural ou ambiental,
visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a
diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
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Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos
às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos
das funções representadas e das taxas de
variação, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.
1 - Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da
Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por
diferentes meios, de modo a contribuir para
uma formação geral.

Matemática
e suas
tecnologias

2 - Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e
tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde,
sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos
e linguagens próprios da Matemática.

3 - Utilizar estratégias, conceitos, definições e
procedimentos matemáticos para interpretar,
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade
dos resultados e a adequação das soluções
propostas, de modo a construir argumentação
consistente.

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e
amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes
meios de comunicação, identificando, quando
for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e
amostras não apropriadas.
(EM13MAT103) Interpretar e compreender
textos científicos ou divulgados pelas mídias,
que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis
entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e
velocidade de transferência de dados, ligadas
aos avanços tecnológicos.

(EM13MAT201) Propor ou participar de ações
adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo
medições e cálculos de perímetro, de área, de
volume, de capacidade ou de massa.
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa
amostral sobre questões relevantes, usando
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e
das medidas de dispersão (amplitude e desvio
padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de
natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre
outros), investigando os processos de cálculo
desses números, para analisar criticamente a
realidade e produzir argumentos.
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão,
rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e
analisar elementos da natureza e diferentes
produções humanas (fractais, construções
civis, obras de arte, entre outras).
(EM13MAT106) Identificar situações da vida
cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em
detrimento de outro etc.).

(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na
análise de ações envolvendo a utilização de
aplicativos e a criação de planilhas (para o
controle de orçamento familiar, simuladores
de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.

(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras
áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas
algébricas e gráficas, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.

(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais
seja necessário compreender e interpretar a
variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira,
entre outros.

(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que
envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas,
destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.

(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos
ordenáveis ou não de elementos, por meio dos
princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo
a estratégias diversas, como o diagrama de
árvore.
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Big Data
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

Matemática
e suas
tecnologias

(EMIFMAT05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos
criativos relacionados à Matemática para resolver problemas
de natureza diversa, incluindo
aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos
matemáticos, comunicando com
precisão suas ações e reflexões
relacionadas a constatações, interpretações e argumentos, bem
como adequando-os às situações
originais.

(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento
produtivo.

(EMIFMAT02) Levantar e testar
hipóteses sobre variáveis que
interferem na explicação ou resolução de uma situação-problema
elaborando modelos com a linguagem matemática para analisá-la e
avaliar sua adequação em termos
de possíveis limitações, eficiência
e possibilidades de generalização.

(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção
sobre problemas socioculturais e
problemas ambientais.
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Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

Competências

Habilidades

2 - Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder
que determinam as territorialidades e o papel
geopolítico dos Estados-nações

(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos
das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros,
de mercadorias, de informações, de valores
éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.

(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões
culturais, econômicas, ambientais, políticas e
sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo,
com destaque para as culturas juvenis.
(EM13CHS206) Analisar a ocupação humana
e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização,
distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem
para o raciocínio geográfico.

Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

Processos
Criativos

(EMIFCHS05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos
criativos para resolver problemas
reais relacionados a temas e
processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

(EMIFCHS02) Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos
de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos em sua
realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados
à investigação científica.

(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
para propor ações individuais e/ou
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de natureza
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, baseadas no
respeito às diferenças, na escuta,
na empatia e na responsabilidade
socioambiental.
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Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

Competências

Habilidades

3 - Investigar situações-problema e avaliar
aplicações do conhecimento científico e
tecnológico e suas implicações no mundo,
utilizando procedimentos e linguagens
próprios das Ciências da Natureza, para
propor soluções que considerem demandas
locais, regionais e/ou globais, e comunicar
suas descobertas e conclusões a públicos
variados, em diversos contextos e por meio
de diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC).

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar
hipóteses, previsões e estimativas, empregar
instrumentos de medição, representar e
interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento
de situações-problema sob uma perspectiva
científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos
variados, em diversos contextos, resultados
de análises, pesquisas e/ou experimentos,
elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de
classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC), de
modo a participar e/ou promover debates em
torno de temas científicos e/ou tecnológicos
de relevância sociocultural e ambiental.

(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso
indevido de conhecimentos das Ciências
da Natureza na justificativa de processos
de discriminação, segregação e privação de
direitos individuais e coletivos, em diferentes
contextos sociais e históricos, para promover
a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas
à dependência do mundo atual em relação
aos recursos não renováveis e discutir a
necessidade de introdução de alternativas e
novas tecnologias energéticas e de materiais,
comparando diferentes tipos de motores e
processos de produção de novos materiais.

Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

(EMIFCNT05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos
criativos relacionados às Ciências
da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo
diversas fontes de informação.

(EMIFCNT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das
Ciências da Natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos
da natureza e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos
digitais, utilizando procedimentos
e linguagens adequados à investigação científica.

(EMIFCNT08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das
Ciências da Natureza para propor
ações individuais e/ou coletivas
de mediação e intervenção sobre
problemas socioculturais e problemas ambientais.
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Big Data
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Formação
Técnica e
Profissional

Processos
Criativos

Empreendedorismo

(EMIFFTP05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos
criativos para resolver problemas
reais relacionados à produtividade, à colaboração e/ou à comunicação.

(EMIFFTP11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos sobre o mundo do
trabalho para desenvolver um
projeto pessoal, profissional ou
um empreendimento produtivo,
estabelecendo objetivos e metas,
avaliando as condições e recursos
necessários para seu alcance e
definindo um modelo de negócio.
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Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFFTP02) Levantar e testar hipóteses para resolver problemas
do cotidiano pessoal, da escola
e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens adequados à
investigação científica.

(EMIFFTP08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos sobre o mundo do trabalho,
demonstrando comprometimento
em suas atividades pessoais e profissionais, realizando as atividades
dentro dos prazos estabelecidos, o
cumprimento de suas atribuições
na equipe de forma colaborativa,
valorizando as diferenças socioculturais e a conservação ambiental.

Big Data
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos,
nas diferentes linguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.
(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das
linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras e gestuais).
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de textos e
discursos em diversos campos de atuação
social.

Linguagens
e suas
Tecnologias

1 - Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas,
corporais e verbais). Mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos
nos diferentes campos de atuação social e
nas diversas mídias, para ampliar as formas
de participação social, o entendimento e as
possibilidades de explicação e interpretação
crítica da realidade e para continuar aprendendo

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social.
(EM13LP02) Estabelecer relações entre as
partes do texto, tanto na produção como na
leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero, usando/
reconhecendo adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam
para a coerência, a continuidade do texto e
sua progressão temática, e organizando informações, tendo em vista as condições de
produção e as relações lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/
argumentos; problema/solução; definição/
exemplos etc.).
(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a
explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases, paródias e
estilizações, entre outras possibilidades.
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem,
da escolha de determinadas palavras ou
expressões e da ordenação, combinação e
contraposição de palavras, dentre outros, para
ampliar as possibilidades de construção de
sentidos e de uso crítico da língua.
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(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes
gêneros, marcas que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e
apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores (verbos
modais, tempos e modos verbais, expressões
modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação etc.), uso de estratégias de
impessoalização (uso de terceira pessoa e de
voz passiva etc.), com vistas ao incremento
da compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos textos
produzidos, considerando os contextos de
produção.
(EM13LP12) Selecionar informações, dados e
argumentos em fontes confiáveis, impressas
e digitais, e utilizá-los de forma referenciada,
para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além
do senso comum) e contemple a sustentação
das posições defendidas.
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar,
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser assumido e à
imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão
e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia
padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.
(EM13LP26) 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, identificando ou
inferindo possíveis motivações e finalidades,
como forma de ampliar a compreensão desses direitos e deveres.
(EM13LP31) Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e
multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis
e problematizando enfoques tendenciosos ou
superficiais.

Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

(EM13LGG301) Participar de processos de
produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente
diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção
e de circulação.
(EM13LGG304) Formular propostas, intervir
e tomar decisões que levem em conta o bem
comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global.
(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de
práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para
enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de
maneira crítica, criativa, solidária e ética

Linguagens
e suas
Tecnologias

3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria
na vida pessoal e coletiva, de forma crítica,
criativa, ética e solidária, defendendo pontos
de vista que respeitem o outro e promovam
os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito
local, regional e global.

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os
argumentos utilizados para sustentá-los, para
avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se
criticamente diante da questão discutida e/
ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos
mecanismos linguísticos necessários.
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar,
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser assumido e à
imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão
e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia
padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlistscomentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.
(EM13LP19) Apresentar-se por meio de textos
multimodais diversos (perfis variados, gifs
biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si mesmo
de formas variadas, considerando diferentes
situações e objetivos.
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(EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/ problemas/questões que
despertam maior interesse ou preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de
identificar afinidades e interesses comuns, como
também de organizar e/ou participar de grupos,
clubes, oficinas e afins.
(EM13LP22) Construir e/ou atualizar, de forma
colaborativa, registros dinâmicos (mapas, wiki
etc.) de profissões e ocupações de seu interesse
(áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres,
produções, depoimentos de profissionais etc.) que
possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.
(EM13LP27) Engajar-se na busca de soluções
para problemas que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos, organizando
e/ou participando de discussões, campanhas e
debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras possibilidades, como forma
de fomentar os princípios democráticos e uma
atuação pautada pela ética da responsabilidade,
pelo consumo consciente e pela consciência socioambiental.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento
em questão.
(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por meio
do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas (EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta
de dados e informações (questionários, enquetes,
mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.
(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do
conhecimento e de resultados de levantamentos
e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo
de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, reportagem científica,
podcast ou vlog científico, apresentações orais,
seminários, comunicações em mesas redondas,
mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto
de produção e utilizando os conhecimentos sobre
os gêneros de divulgação científica, de forma a
engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.
(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de
interesse local ou global, notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens multimidiáticas,
documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs
de opinião, textos de apresentação e apreciação
de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e
outros gêneros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais,
gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de
forma significativa o papel de repórter, analista,
crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro
e booktuber, entre outros.

Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Linguagens
e suas
Tecnologias

Competências

Habilidades

4 - Compreender as línguas como
fenômeno (geo)político, histórico,
cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de
uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas
de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo
no enfrentamento de preconceitos
de qualquer natureza.

(EM13LP10) Analisar o fenômeno
da variação linguística, em seus
diferentes níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática)
e em suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), de
forma a ampliar a compreensão
sobre a natureza viva e dinâmica
da língua e sobre o fenômeno da
(EM13LGG403) Fazer uso do in- constituição de variedades linguísde prestígio e estigmatizaglês como língua de comunicação ticas
das, e a fundamentar o respeito às
global, levando em conta a multi- variedades linguísticas e o combaplicidade e variedade de usos, usu- te a preconceitos linguísticos.
ários e funções dessa língua no
(EM13LP16) Produzir e analisar
mundo contemporâneo.
textos orais, considerando sua
adequação aos contextos de pro(EM13LP09) Comparar o trata- dução, à forma composicional e
mento dado pela gramática tra- ao estilo do gênero em questão,
dicional e pelas gramáticas de à clareza, à progressão temática
uso contemporâneas em relação e à variedade linguística empregacomo também aos elementos
a diferentes tópicos gramaticais, da,
relacionados à fala (modulação
de forma a perceber as diferen- de voz, entonação, ritmo, altura e
ças de abordagem e o fenômeno intensidade, respiração etc.) e à
da variação linguística e analisar cinestesia (postura corporal, momotivações que levam ao predo- vimentos e gestualidade significaexpressão facial, contato de
mínio do ensino da norma-padrão tiva,
olho com plateia etc.).
na escola.
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o
estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso,
respeitando os usos das línguas
por esse(s) interlocutor(es) e sem
preconceito linguístico.
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Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades
(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da
informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las
de modo ético, criativo, responsável e adequado
à práticas de linguagem em diferentes contextos.
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias
digitais da informação e comunicação (TDIC) na
formação do sujeito e em suas práticas sociais,
para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de
seleção, compreensão e produção de discursos
em ambiente digital.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em
ambientes digitais.
(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por
meio de ferramentas e dos novos formatos de
produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.
(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo
em vista diferentes propósitos e projetos discursivos.

Linguagens
e suas
Tecnologias

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de
aprender a aprender nos campos da ciência,
cultura, trabalho, informação e vida pessoal e
coletiva.

(EM13LP12) Selecionar informações, dados e
argumentos em fontes confiáveis, impressas e
digitais, e utilizá-los de forma referenciada, para
que o texto a ser produzido tenha um nível de
aprofundamento adequado (para além do senso
comum) e contemple a sustentação das posições
defendidas.
(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção
de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto,
documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlistscomentadas etc., para ampliar as possibilidades
de produção de sentidos e engajar-se em práticas
autorais e coletivas.
(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e
ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas,
explorando os recursos e efeitos disponíveis e
apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de
desenvolvimento de projetos.
(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento
em questão.
(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por meio
do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas.
(EM13LP32) Selecionar informações e dados
necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas,
digitais etc.) e comparar autonomamente esses
conteúdos, levando em conta seus contextos de
produção, referências e índices de confiabilidade,
e percebendo coincidências, complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e
estabelecer recortes precisos.
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(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes
que permitam boa visualização, topicalizando
e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por
slide e usando, de forma harmônica, recursos
(efeitos de transição, slides mestres, layouts
personalizados, gravação de áudios em slides
etc.).
(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas
(verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas e
sites checadores etc.), de forma a combater
a proliferação de notícias falsas (fake news).
(EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também
exemplos, causas e consequências desse
fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude
crítica em relação ao fenômeno e desenvolver
uma postura flexível que permita rever crenças
e opiniões quando fatos apurados as contradisserem.
(EM13LP41) Analisar os processos humanos
e automáticos de curadoria que operam nas
redes sociais e outros domínios da internet,
comparando os feeds de diferentes páginas
de redes sociais e discutindo 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 (EM13LP43) Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no
compartilhamento de comentários, textos
noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes
variados etc. em redes sociais ou outros ambientes digitais.
(EM13LP44) 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.), identificando valores e representações
de situações, grupos e configurações sociais
veiculadas, desconstruindo estereótipos,
destacando estratégias de engajamento e
viralização e explicando os mecanismos de
persuasão utilizados e os efeitos de sentido
provocados pelas escolhas feitas em termos
de elementos e recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.

Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Competências

Habilidades

3 - Utilizar estratégias, conceitos, definições e
procedimentos matemáticos para interpretar,
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade
dos resultados e a adequação das soluções
propostas, de modo a construir argumentação
consistente.

Matemática
e suas
tecnologias

4 - Compreender e utilizar, com flexibilidade
e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico,
estatístico, computacional etc.), na busca
de solução e comunicação de resultados de
problemas.

5 - Investigar e estabelecer conjecturas a
respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias
e recursos, como observação de padrões,
experimentações e diferentes tecnologias,
identificando a necessidade, ou não, de uma
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando
contagem das possibilidades, para resolver e
elaborar problemas que envolvem o cálculo da
probabilidade.

(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade
de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.

(EM13MAT106) Identificar situações da vida
cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em
detrimento de outro etc.).

(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem
cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das
medidas de dispersão (amplitude, variância e
desvio padrão).

(EM13MAT402) Converter representações
algébricas de funções polinomiais de 2º grau
em representações geométricas no plano
cartesiano, distinguindo os casos nos quais
uma variável for diretamente proporcional ao
quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria
dinâmica, entre outros materiais.
(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas
e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem,
crescimento) de cada função.

(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades,
dedução de algumas fórmulas e resolução de
problemas.
(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de
propriedades, dedução de algumas fórmulas
e resolução de problemas.
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(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de
uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas
e gráficos de frequências com base em dados
obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares
que interrelacionem estatística, geometria e
álgebra.
(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de
diferentes diagramas e gráficos (histograma,
de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre
outros), reconhecendo os mais eficientes para
sua análise.

(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias
da informação, e, quando apropriado, levar em
conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de
diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou
não, e investigar implicações no cálculo de
probabilidades.

Análise de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Matemática
e suas
tecnologias

Processos
Criativos

(EMIFMAT06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e
inovadoras para problemas reais,
considerando a aplicação dos conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e
relações matemáticas simbólicas
e formais, de modo a desenvolver
novas abordagens e estratégias
para enfrentar novas situações.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular
propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.

(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a contribuição
da Matemática na explicação de
fenômenos de natureza científica,
social, profissional, cultural, de
processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista
e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar
as fontes dos recursos utilizados
na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

(EMIFMAT09) Propor e testar
estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática
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Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

Competências

Habilidades

3 - Analisar e avaliar criticamente as relações
de diferentes grupos, povos e sociedades com
a natureza (produção, distribuição e consumo)
e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas
que respeitem e promovam a consciência,
a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e
global.

(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente
os impactos econômicos e socioambientais
de cadeias produtivas ligadas à exploração
de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de
análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais
–, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.

(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da
indústria cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo
consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e
avaliar os impactos de diferentes modelos
socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a
adoção dos sistemas da agrobiodiversidade
e agroflorestal por diferentes comunidades,
entre outros)

Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Ciências
Humanas
e Sociais
Aplicadas

Processos
Criativos

(EMIFCHS06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para problemas reais
relacionados a temas e processos
de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para formular
propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou
global.

(EMIFCHS03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/
ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos
de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, identificando
os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as
fontes dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando apresentar
conclusões com o uso de diferentes mídias.

(EMIFCHS09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção
para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, relacionados
às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
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Análise de Dados
Alinhamento com a BNCC
Áreas BNCC

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

Competências

Habilidades

3 - Investigar situações-problema e avaliar
aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios
das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em
diversos contextos e por meio de diferentes
mídias e tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC).

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar
hipóteses, previsões e estimativas, empregar
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento
de situações-problema sob uma perspectiva
científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de
análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos,
tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), de modo
a participar e/ou promover debates em torno
de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso
indevido de conhecimentos das Ciências da
Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à
dependência do mundo atual em relação aos
recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas
tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Processos
Criativos

Ciências da
Natureza
e suas
Tecnologias

(EMIFCNT06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais, considerando a aplicação
de design de soluções e o uso de
tecnologias digitais, programação
e/ou pensamento computacional
que apoiem a construção de protótipos, dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de melhorar
a qualidade de vida e/ou os processos produtivos.

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e
suas Tecnologias para formular
propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.

(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a dinâmica
dos fenômenos da natureza e/ou
de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de
vista e posicionando-se mediante
argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso
de diferentes mídias.

(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção
para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às Ciências da
Natureza.
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Análise de Dados
Eixos Estruturantes
Áreas BNCC

Formação
Técnica e
Profissional

Processos
Criativos

Empreendedorismo

Investigação
Científica

Medição e
Intervenção Cultural

(EMIFFTP06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e
inovadoras para problemas reais
relacionados à produtividade, à
colaboração e/ou à comunicação,
observando a necessidade de
seguir as boas práticas de segurança da informação no uso das
ferramentas.

(EMIFFTP12) Empreender projetos pessoais ou produtivos, considerando o contexto local, regional,
nacional e/ou global, o próprio
potencial, as características dos
cursos de qualificação e dos cursos técnicos, do domínio de idiomas relevantes para o mundo do
trabalho, identificando as oportunidades de formação profissional
existentes no mundo do trabalho e
o alinhamento das oportunidades
ao projeto de vida.

(EMIFFTP03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre problemas do
cotidiano pessoal, da escola e do
trabalho, identificando os diversos
pontos de vista e posicionando-se
mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos
recursos utilizados na pesquisa e
buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.

(EMIFFTP09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção
para atuar em equipes de forma
colaborativa, respeitando as diferenças individuais e socioculturais,
níveis hierárquicos, as ideias propostas para a discussão e a contribuição necessária para o alcance
dos objetivos da equipe, desenvolvendo uma avaliação crítica dos
desempenhos individuais de acordo com critérios estabelecidos e o
feedback aos seus pares, tendo em
vista a melhoria de desempenhos e
a conservação ambiental.
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