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HABILIDADES/ EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS

LÍNGUA PORTUGUESA:
PRÁTICA DE LEITURA:
• Reconhecer o próprio nome e o dos colegas.
• Identificar e reconhecer as letras do seu nome no alfabeto.
• Identificar  e  nomear  as letras do alfabeto  em diferentes 

situações.
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo que não o faça 

convencionalmente.
• Ler histórias a partir de gravuras.
• Relacionar a palavra a seu respectivo desenho.
• Reconhecer nomes de listas temáticas (nomes, cômodos 

da moradia, frutas etc.).
• Perceber que é possível ler todos os tipos de letras.
• Identificar a construção das palavras quanto a sua letra 

inicial e final.
• Identificar que a escrita representa o registro da oralidade.
• Reconhecer  diferentes  tipos  de  textos  e  suas  funções: 

bilhete, lista, cantigas e quadrinhas.          
PRÁTICA ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO:
• Produzir  oralmente  tendo  o  professor  como  escriba  os 

gêneros textuais: lista, bilhete e cantigas de roda.
• Compreender  a  importância  e  o  como  revisar  uma 

produção textual.
• Desenvolver a habilidade de retornar ao texto escrito, reler 

o que foi  escrito,  para reelaborá-lo,  ampliá-lo ou melhor 
compreendê-lo, com a ajuda do professor.

• Escrever as palavras e letras conhecidas.
• Escrever listas temáticas mesmo que ainda não escreva 

convencionalmente (nomes, frutas, etc).
ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA:
• Relacionar partes do oral e partes do escrito em situações 

onde o texto escrito é conhecido de cor.
• Analisar  qualitativa  e  quantitativamente  as  palavras 

(segmentos falados e escritos/  quantas letras e quantos 
sons).

• Identificar  a  distribuição espacial  do  texto:  espaçamento 
entre palavras, escrita da esquerda para a direita, início e 
final de texto, localização do título, autor etc.

• Representar  através  de  desenho  uma  história  ouvida, 
evidenciando compreensão de leitura.

LÍNGUA ORAL:
• Comunicar-se com clareza fazendo-se entender.
• Ouvir com atenção.
• Interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos 

por meio da linguagem oral.
• Representar a fala de personagens de histórias ouvidas.

MATEMÁTICA: 
NÚMEROS E OPERAÇÕES:
• Construir o conceito de número, por meio de contagem de 

quantidade de objetos.
• Estabelecer  correspondência  de  dois  em  dois  entre 

LÍNGUA PORTUGUESA:
• Alfabeto com enfoque nas letras A, B, C, D, E, 

F em contextos reais de leitura e escrita.
• Produção e revisão textual em contextos reais 

de  leitura  e  escrita  utilizando  os  gêneros 
textuais: listas, quadrinhas, cantigas de roda, 
bilhete.

• Estrutura  e  finalidade  dos  gêneros  textuais 
(lista, bilhete e cantigas de roda).

• Nome próprio.

MATEMÁTICA: 
●    Calendário: Dia da Saúde e Nutrição
• Numerais  de  0  a  10:  Contagem  concreta, 

leitura e escrita de numerais.
• Distinção entre letras e números.
• Antecessor e sucessor.



quantidades de objeto.
• Registrar quantidade utilizando-se de recursos pessoais.
• Comparar  quantidades  identificando  a  que  tem  mais,  a 

que tem menos e igual.
• Contar objetos e sequência numérica percebendo a ordem 

crescente e decrescente.
• Perceber que a mesma quantidade organizada de forma 

diferente, conserva o mesmo número.
• Selecionar  e  agrupar  objetos  de  acordo  com  as 

características.
• Resolver situações-problema
ESPAÇO E FORMA:
• Reconhecer  as formas geométricas em várias situações 

de observação.
• Construir  e  representar  as  formas  geométricas:  círculo, 

quadrado, triângulo e retângulo.
GRANDEZAS E MEDIDAS:
• Comparar  grandezas  concretamente:  grande/pequeno/ 

mesmo tamanho, fino/grosso, maior/menor, etc.
• Identificar medidas de tempo: (dia e noite, manhã, tarde e 

noite, discriminação da semana).
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO:
• Ler informações contidas em imagens.
• Ler e registrar dados contidos em imagens utilizando de 

recursos pessoais.
• Completar uma figura a partir de uma sequência numérica.

CIÊNCIAS 
AMBIENTE:

• Descrever  oralmente  o  ambiente  que  o  cerca  e  os 
cuidados necessários para evitar acidentes.

• Registrar  através de desenhos os perigos existentes  no 
meio em que vive e os cuidados necessários para evitá-
los.

• Desenvolver  atitudes  e  comportamentos  favoráveis  à 
manutenção da higiene do ambiente.

SER HUMANO E SAÚDE:
• Desenvolver  comportamentos  e  atitudes  favoráveis  à 

saúde e higiene pessoal.
• Criar hábitos de auto-cuidados.
• Internalizar e praticar em seu dia-a-dia a necessidade dos 

hábitos de higiene em sua moradia e na escola.
• Reconhecer a vacina como necessária à saúde pessoal.

HISTÓRIA:
• Descrever oralmente a sua moradia, incluindo cômodos e 

suas funções.
• Identificar o local onde mora.
• Identificar  diferentes  tipos  de  moradia  no  tempo  e  no 

espaço.
• Entender que as moradias têm história.

GEOGRAFIA: 

RELAÇÕES SOCIAIS:
• Relatar oralmente o endereço de sua casa, mesmo que 

por referências.
• Relatar  normas de convivência que tenha aprendido em 

casa.

• Ordem crescente e ordem decrescente.
• Discriminação  visual:  Grande/pequeno, 

mesmo  tamanho/tamanho  diferente, 
maior/menor,  alto/baixo,  grosso/fino, 
largo/estreito,  maior  que/  menor  que,  mais 
largo/ mais estreito, curto/comprido.

• Geometria:  círculo,  triângulo,  quadrado  e 
retângulo.

• Formas geométricas  nos diferentes tipos  de 
objetos e nos elementos naturais.

• Posição:  Atrás/à  frente/costas,  posição 
diferente /mesma posição, em cima/ embaixo, 
longe/  perto,  dentro/fora,  primeiro/último/,  ao 
lado de/entre, antes/meio/depois.

• Simetria

CIÊNCIAS: 
• Hábitos de higiene e saúde pessoal.
• Evitando acidentes no meio em que vive.
• A importância das vacinas

HISTÓRIA: 
• Eu e minha moradia:

   - Descrição da minha moradia
   - Moradias de outros tempos

GEOGRAFIA: 
• Localização Geográfica: endereço da minha 

moradia.
• Planta da moradia.
• Trajeto casa-escola.
• Moradia x Saúde x Qualidade de vida.

    - Saneamento Básico, energia elétrica, coleta do 
lixo, transporte coletivo, higiene na moradia.



• Identificar os serviços públicos oferecidos em sua casa e 
os  que faltam,  relacionando-os  à  saúde  e qualidade de 
vida.

CARTOGRAFIA:
• Representar  através  de  desenho  ou  maquete  a  sua 

moradia (cômodos e finalidades).
• Representar através de desenho o trajeto casa-escola.
NATUREZA:
• Reconhecer  a  importância  de  se  preservar  os  espaços 

culturais transformados pelo homem (como as moradias) e 
os naturais.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA: 
• Relacionar  hábitos  de  vida  com  a  saúde  individual  e 

coletiva.

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
• Participar com atitudes de solidariedade e respeito nas 

brincadeiras ensinadas pelos colegas

ARTES: 
• Discriminar cor, forma, tamanho, espaço, harmonia.
• Construir uma relação de autoconfiança com a produção 

artística  pessoal  respeitando  a  própria  criação  e  a  dos 
colegas.

• Expressar-se através de desenhos, modelagem, recorte e 
colagem.

• Reconhecer e nomear as formas geométricas e as cores, 
utilizando-as na expressão plástica: desenho, modelagem 
e colagem.

• Autonomia na manifestação pessoal para fazer e apreciar 
arte

• Expressar  oralmente  os  conhecimentos  sobre  o  artista 
plástico Milton da Costa.

• Criar tendo como inspiração a arte de Milton da Costa.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA: 
●   Respeito à saúde individual e coletiva.

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 ● Participação e apreciação de brincadeiras 

ensinadas pelos colegas.

ARTES:
• Texturas, formas e cores.
• Trabalhos de enfiagem: sementes, contas, 

macarrão, botões, canudinhos, etc.
• Modelagem com massinha, recorte e 

colagem.
• Vida e Obra do artista plástico Milton da 

Costa.

PRODUTO FINAL
 DO 

TRABALHO 
COM O

 TEMA SAÚDE

Produção  do  livro:  “Dicas  para  uma  vida 
saudável”  – Representando-as  através de 
desenhos e escrita.


