
Tema:  Meio Ambiente    Mês: Junho    Ano: 2010
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,  palavras  em 

músicas e bilhetes.
• Perceber que é possível ler todos os tipos de letras.
• Identificar a construção das palavras quanto a sua letra 

inicial, meio e final.
• Identificar  que  a  escrita  representa  o  registro  da 

oralidade.
• Reconhecer diferentes tipos de textos e suas funções: 

lista, bilhete, convites, gráficos, tabelas e músicas. 
• Identificar uma informação explícita em uma história. 
PRÁTICA ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO:
• Produzir  oralmente  o  gênero  textual  lista,  convite  e 

bilhete tendo o professor como escriba.
• Compreender a importância e o processo de revisão dos 

textos  produzidos  oralmente  tendo  o  professor  como 
escriba.

• 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.

• Revisão do próprio texto com ajuda.
• Escrever as palavras e letras conhecidas.
• Escrever listas temáticas mesmo que ainda não escreva 

convencionalmente (nomes,  frutas,  festa junina,  etc)  e 
bilhetes.

• Perceber  que  as  letras  representam  fonemas  e  a 
combinação dos mesmos na formação das palavras e 
das sílabas que as compõem.

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

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:
• Utilizar  a  linguagem  oral  para  narração  de  fatos  ou 

idéias, articulando corretamente as palavras.
• Ouvir com atenção.
• Interagir  e  expressar  desejos,  necessidades  e 

sentimentos por meio da linguagem oral.
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,  interpretar  e  registrar 

quantidades  até  40  por  meio  de  desenhos  e  demais 
recursos pessoais.

• Representar, contar, ler e registrar os números até 40.

LÍNGUA PORTUGUESA
• Alfabeto com enfoque nas letras S, T, U, V, W, 

X, Y, Z, em contextos reais de leitura e escrita.
• Produção e revisão textual em contextos reais 

de  leitura  e  escrita  utilizando  os  gêneros 
textuais:  listas,  convites,  bilhetes,  letras  de 
músicas, gráficos e tabelas.

• Estrutura  e  finalidade  dos  gêneros  textuais: 
listas, convite, bilhete, gráficos e tabelas.

• Nome próprio.

MATEMÁTICA: 
      ●     Calendário.

•  Numerais  de  0  a  40:  Contagem  concreta, 
leitura e escrita de numerais.

• Números pares e ímpares.
• Distinção entre letras e números.
• Antecessor e sucessor.
• Números ordinais.
• Ordem crescente e ordem decrescente.
• Discriminação  visual:  Grande/pequeno, 

mesmo  tamanho/tamanho  diferente, 



PRODUTO FINAL
 DO 

TRABALHO 
COM O

 TEMA: MEIO AMBIENTE

Produção de livro: “Cartilha do Meio Ambiente”: 
Como fazer uma festa junina ecológica.


