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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 alfabeto.
• Distinguir diferentes tipos de letra.
• Identificar relações som e letra.
• Reconhecer palavras como unidade gráfica e como 

unidade de sentido.
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo os que 

não o façam convencionalmente.
• Reconhecer  e  diferenciar  oralmente  os  gêneros 

textuais, bem como suas funções: listas, poemas, 
fábulas e bilhete.

• Identificar os gêneros textuais e suas respectivas 
finalidades. 

• Ler em voz alta.
• Localizar informações no texto.
Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar o alfabeto para se expressar por meio da 

escrita.
• Escrever controlando a segmentação das palavras.
• Produzir  e  registrar  pequenos  textos  com  ideias 

claras mesmo que não o faça convencionalmente 
de acordo com o gênero trabalhado.

• Desenvolver a habilidade de revisar o próprio texto 
com a ajuda do professor.

Língua Oral:
• Ouvir e comunicar-se com atenção.
• Comunicar-se  por  meio  de  gestos,  expressões  e 

movimentos corporais.
• Ampliar o seu vocabulário.
• Antecipar  assunto  do  texto  com  base  em  título, 

subtítulo e imagens.

Língua Portuguesa
• Alfabeto com enfoque nas letras M, N, O, P, Q, R, 

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

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

• Nome próprio.  

  

Matemática
Números e operações:
• Construir  o  conceito  de  número,  por  meio  de 

contagem de quantidade de objetos.
• Estabelecer correspondência de dez em dez entre 

quantidades de objeto.
• Representar, contar, ler e registrar os números até 

100.
• Compor  e  decompor  o  número  em  dezenas  e 

unidades.
• Resolver situações-problema que envolvam adição 

e subtração sem reagrupamento e sem reserva.
Espaço e formas:
• Identificar  a  simetria  nas  formas  geométricas: 

triângulo, retângulo, quadrado, círculo.
Grandezas e medidas:
• Identificar informações em calendário.
Tratamento da informação:
• Ler informações contidas em imagens.
• Ler  e  registrar  dados  contidos  em  imagens 

utilizando recursos pessoais.

Matemática
• Calendário.
• Sistema de numeração decimal: Dezena.
• Adição  e  subtração  sem  reagrupamento  e  sem 

reserva.
• Contando em grupos de 10: outros números.
• A sucessão dos números naturais até 100.
• Simetria nas formas geométricas.



Ciências
Ambiente:
• Reconhecer  a  importância  de  cuidar  do  planeta 

Terra.
Ser humano e saúde:
• Enumerar  os  cuidados  que  devemos  ter  com  o 

planeta Terra que influenciam em nossa qualidade 
de vida.

Ciências
• Cuidados com o planeta Terra.

História
História local e do cotidiano
• Conhecer e interpretar o Hino Nacional Brasileiro.
• Entender como foi a chegada dos portugueses no 

Brasil.
• Descrever  a  vida  dos  índios  antes  e  após  a 

chegada dos portugueses.

História
• Chegada dos portugueses ao Brasil.
• Hino Nacional.

Geografia
Relações sociais:
• Identificar  transformações  ocorridas  no  Brasil 

quanto  aos  recursos  naturais,  antes  e  após  da 
chegada dos portugueses.

Cartografia:
• Demonstrar  através  de  desenhos,  as 

transformações ocorridas nas paisagens.
Natureza:
• Identificar as mudanças ocorridas nas paisagens.
• Distinguir mudanças na paisagem promovidas pela 

sociedade,  daquelas  causadas  pela  dinâmica  da 
natureza.

• Identificar  o  trabalho  como  fator  principal  na 
transformação das paisagens.

Geografia
• Os  recursos  naturais  do  Brasil  antes  e  após  a 

chegada dos portugueses.
• A  transformação  das  paisagens  (mudanças  e 

permanências).

Educação Religiosa
• Identificar e demonstrar atitudes para termos uma 

boa  convivência  em  sociedade,  respeitando  as 
diferenças.

Educação Religiosa
• Direitos e deveres para uma boa convivência.

Educação Física
• Resolver  situações  de  conflito  em  jogos  e 

brincadeiras  através  do diálogo,  com a ajuda  do 
professor.

Educação Física
• Resolução  de  situações  de  conflito  em  jogos  e 

brincadeiras por meio do diálogo, com a ajuda do 
professor.

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.

• Conhecer vida e obra de Aleijadinho.
• Criar tendo como inspiração a arte de Aleijadinho.

Artes
• Texturas, formas e cores.
• Trabalho  de  enfiagem:  sementes,  contas, 

macarrão, botões, canudinhos.
• Modelagem com massinha, recorte e colagem.
• Vida e obra do artista Aleijadinho.

PRODUTO FINAL DO 
TRABALHO COM O

 TEMA ÉTICA
Produção de um código de ética ou um 

Livro de reconto de fábulas


