












Habilidades Gerais 
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.

Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreen-
dedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar 
caminhos, mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos 
pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

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.



1. Avaliar como oportuni-
dades, conhecimentos e 
recursos podem ser 
utilizados na concretização 
de projetos pessoais ou 
produtivos, considerando 
as diversas tecnologias 
disponíveis e os impactos 
socioambientais...

2. Selecionar e mobilizar 
intencionalmente 
conhecimentos e recursos 
para desenvolver um 
projeto pessoal ou um 
empreendimento 
produtivo...

3. Desenvolver projetos 
pessoais ou produtivos 
para formular propostas 
concretas, articuladas com 
o projeto de vida...

1 ...a partir do uso das 
várias linguagens.

2 ...com foco nas práticas 
de linguagem.

3 ...utilizando as práticas 
de linguagens socialmente 
relevantes, em diferentes 
campos de atuação.

1 ...a partir do uso da 
Matemática.

2 ...com foco na Matemática.

3 ...utilizando processos e 
conhecimentos.

1 ...a partir do uso das 
Ciências da Natureza. 

2 ...com foco nas Ciências 
da Natureza.

2 ...em âmbito local, 
regional, nacional e/ ou 
global, com foco nas 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas.

3 ...em âmbito local, 
regional, nacional e/ou 
global, utilizando as 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas.

3 ...utilizando as Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias.

1 ...em âmbito local, 
regional, nacional e/ ou 
global, a partir do uso das 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, considerando 
ainda os direitos humanos 
e a promoção da cidadania.

Habilidades 
Específicas

Área de Matemática 
e suas Tecnologias

Área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas

Área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias

Área de Linguagens 
e suas Tecnologias


