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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, 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 a estrutura e a função de diferentes tipos 

de textos: bilhete, lista, poemas e fábulas. 
• Identificar uma informação explícita em uma história. 
PRÁTICA ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO:
• Produzir  oralmente  os  gêneros  textuais  lista,  bilhete, 

poema e fábula tendo o professor como escriba.
• 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).
• Perceber  que  as  letras  representam  fonemas  e  a 

combinação dos mesmos na formação das palavras e 
das sílabas que as compõem.

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.

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 cinco em cinco entre 

quantidades de objeto.
• Representar,  contar,  ler,  interpretar  e  registrar 

quantidades  até  20  por  meio  de  desenhos  e  demais 
recursos pessoais.

• Representar, contar, ler e registrar os números até 20.
• Reconhecer a idéia aditiva na composição dos números 

naturais até vinte.
• Contar  objetos  percebendo  a  ordem  crescente  e 

decrescente.

LÍNGUA PORTUGUESA:
• Alfabeto com enfoque nas letras G, H, I, J, K, 

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

de  leitura  e  escrita  utilizando  os  gêneros 
textuais: listas, bilhetes, poemas e fábulas.

• Estrutura  e  finalidade  dos  gêneros  textuais 
(poemas e fábulas).

• Nome próprio.

MATEMÁTICA: 
      ●     Calendário.

•  Numerais  de  0  a  20:  Contagem  concreta, 
leitura e escrita de numerais.

• Distinção entre letras e números.
• Antecessor e sucessor.
• 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.



PRODUTO FINAL
 DO 

TRABALHO 
COM O

 TEMA ÉTICA

Sugestões:
1-  Produção  de  livro  com  coletâneas  de 
reconto das fábulas.
2- Produção do “Código de Ética Para Uma 
Boa Convivência”.


