
 
 
 

 

Sequências Didáticas 

 
O que é Sequência Didática? 
Conjunto ordenado de atividades estruturadas e articuladas que tem como objetivo o 
desenvolvimento de habilidades referentes a um determinado campo de 
conhecimento da área em questão. Nas Sequências Didáticas elaboradas pelo IQE há 
duas versões, a do aluno e a do professor. 
 
Sequência Didática – versão aluno 

• As Sequências Didáticas mobilizam conhecimentos prévios e esquemas 
cognitivos já construídos, retomando, por vezes, conceitos e procedimentos 
desenvolvidos anteriormente.  

• As atividades 

• de mobilização permitem que os alunos construam e compartilhem 
hipóteses, troquem ideias, interagindo oralmente, avaliando e 
reorganizando continuamente seu processo de aprendizagem.  

• propõem sempre um desafio cognitivo a ser vencido, exigindo uma 
postura ativa e reflexiva, o que leva os alunos a se apropriarem de um 
novo conhecimento a partir do que já conhecem.  

• de uma Sequência Didática aparecem articuladas, conduzindo os 
estudantes a um processo de finalização e síntese. 

 
Sequência Didática – versão professor 
Além da reprodução integral da Sequência Didática destinada ao aluno, traz descrição 
dos objetivos a serem desenvolvidos e algumas orientações específicas, que têm dois 
objetivos principais:  

• fornecer ao professor informações teórico-conceituais sobre os temas das 
atividades e acerca da própria formulação das Sequências, a fim de ampliar sua 
compreensão, investir em sua autonomia para criação de novas atividades e 
auxiliá-lo na preparação das aulas;  

• sugerir formas de desenvolvimento das atividades com o grupo de alunos, 
indicando procedimentos didáticos e formas de mediação, como:  
 modos de proposição dos desafios,  
 arranjo e subdivisão da turma de alunos em grupos de trabalho,  
 encaminhamentos para socialização das respostas coletivas e 
 estratégias de avaliação de conteúdos e habilidades desenvolvidos em 

cada SD.  
 

O professor é, ainda, orientado para: 

– incentivar a participação dos alunos e a cooperação entre eles,  

– interpretar suas hipóteses e erros, ajustar o encaminhamento das 
atividades considerando as dificuldades do grupo e,  

– engajar-se pessoalmente no trabalho, não se limitando ao papel de 
árbitro e avaliador das situações.  
 



 
 
 

 

As Sequências Didáticas serão disponibilizadas etapa a etapa e serão aplicadas de 
acordo com o cronograma indicado e seguindo o passo a passo que você já conhece. 
 
Cada Sequência se refere a uma unidade temática. Quando houver mais de uma 
Sequência relacionada a uma mesma unidade, aplique seguindo a ordem numérica da 
Sequência.  
 
Nos quadros, a seguir, observe as Sequências Didáticas disponibilizadas para a 
primeira etapa, ano a ano, com a recomendação do tempo e número de aulas 
mínimas para a aplicação de cada uma. 
 

 

1ª ETAPA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

1º 

1ª Leitura e Produção  
Reportagem impressa e digital 

6 

2ª Leitura e Produção  
Poema/poema visual/ciberpoema/cordel/ 
poema processo/slam 

6 

3ª Leitura e Produção  
Relato pessoal/multissemiótico 

6 

4ª Leitura e Interpretação de Textos  
Conto e crônica da literatura contemporânea 

6 

 
 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

2º 

1ª Leitura e Interpretação de Textos  
Conto fantástico 

6 

2ª Leitura e Interpretação de Textos  
Fotorreportagem 

6 

3ª Leitura e Interpretação de Textos  
Petição pública on-line 

6 

4ª Leitura e Interpretação de Textos  
Dissertação escolar 

6 

 
 



 
 
 

 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

3º 

1ª Leitura e Produção  

A intenção discursiva em Documentário 
6 

2ª Leitura e Produção 
O poder de argumentação das artes 

6 

3ª Leitura e Produção  

A intenção discursiva em artigo de opinião 
6 

4ª Leitura e Produção  
Linguagem verbal e não verbal 

6 

 
MATEMÁTICA 
 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

1º 

1ª Números Reais 
Conjuntos numéricos, notação científica 

6 

2ª Geometria  
Transformações isométricas e homotéticas 

6 

3ª Grandezas e Medidas  
Medidas de comprimento, área e volume 

6 

4ª Grandezas e Medidas  
Velocidade, vazão, densidade demográfica, 
energia elétrica 

6 

 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

2º 

1ª Probabilidade e Estatística   
Análise Combinatória 

6 

2ª Números Reais 
Operações: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação 

6 

3ª Geometria 
Propriedades de figuras geométricas 
envolvendo triângulos 

6 

4ª Números e Álgebra 
Progressões Aritméticas e Progressões 
Geométrica 

6 

 



 
 
 

 

Ano 

 

 

Ordem para  

Aplicação 

Habilidades BNCC / Sequências Didáticas  Nº de aulas  

(50’ cada aula) 

3º 

1ª Geometria 
Funções Trigonométricas - Seno e Cosseno 

6 

2ª Probabilidade e Estatística 

Estatística 
6 

3ª Grandezas e Medidas  

Volume de Prismas, Pirâmides, Cilindros e Cones 
6 

4ª Matemática Financeira  
Matemática Financeira - Empreendedorismo 

6 

 
 


