
Tema:  Criança: Direitos e Deveres   Mês: Outubro    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  de  forma 

convencional.
• Ler histórias a partir de textos e gravuras.
• Relacionar a palavra a seu respectivo desenho.
• Reconhecer nomes em listas temáticas, piadas, notícias 

e cantigas de roda.
• 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 com sua função 

social: listas, piadas, cartas, notícias, cantigas de roda, 
contos, gráficos e tabelas.

• Identificar uma informação explícita e implícita em um 
texto.         

PRÁTICA DE ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO:
• Produzir oralmente o gênero textual lista, piadas, cartas, 

notícias,  cantigas de roda e contos 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  revisar  o  próprio  texto 
retomando-o, relendo o que foi escrito, para reelaborá-
lo, ampliá-lo ou melhor compreendê-lo, com a ajuda do 
professor.

• Escrever os textos, as palavras e letras conhecidas.
• Escrever listas temáticas conhecidas mesmo que ainda 

não  escreva  convencionalmente  (nomes,  frutas, 
cantigas,  etc) e também cantigas de roda.

• 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:

LÍNGUA PORTUGUESA:
• Alfabeto  com  enfoque  nas  letras  L 

pós-vocálico, GE e GI, M antes de P 
e  B,  N  pós-vocálico  em  contextos 
reais de leitura e escrita.

• Produção  e  revisão  textual  em 
contextos  reais  de  leitura  e  escrita 
utilizando os gêneros textuais: listas, 
piadas,  cartas,  notícias,  cantigas  de 
roda, contos, gráficos e tabelas.

• Estrutura  e  finalidade  dos  gêneros 
textuais:  piada,  carta,  notícia  e 
contos.

• Nome próprio.



• Utilizar  a  linguagem  oral  para  narração  de  fatos  ou 
idéias, articulando corretamente as palavras.

• Ouvir com atenção.
• Comunicar-se  por  meio  de  gestos,  expressões  e 

movimentos corporais.

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 80,  por  meio de desenhos e demais 
recursos pessoais.

• Representar, contar, ler e registrar os números até 80.
• Reconhecer a idéia aditiva na composição dos números 

naturais até 80.
• Contar  objetos  percebendo  a  ordem  crescente  e 

decrescente.
• Reconhecer antecessor e sucessor até o número 80.
• Compreender o que são números pares e ímpares.
• Estabelecer relação entre dez unidades e uma dezena, 

utilizando material concreto.
• Identificar a posição de um objeto ou número até o 10.º.
• Nomear os números ordinais do 1.º ao 10.º.
• Completar  uma  seqüência  lógica  com  objetos, 

desenhos, cores, tamanho, forma etc.
• Compreender na subtração concretamente as ideias de 

tirar, encontrar a diferença, de descobrir quantos a mais 
ou quantos faltam.

• Resolver situações-problema envolvendo a adição e a 
subtração sem reagrupamento e reserva.

ESPAÇO E FORMA:
• Identificar semelhanças e diferenças entre as diversas 

formas  geométricas:  círculo,  quadrado,  triângulo  e 
retângulo.

• Construir e representar as formas geométricas: círculo, 
quadrado, triângulo e retângulo.

• Reconhecer através de jogos e brincadeiras noções de 
direita, esquerda, frente, atrás, de costas, em cima de, 
embaixo de, entre, tendo um ponto de referência.

GRANDEZAS E MEDIDAS:
• Comparar  grandezas concretamente:  grande/pequeno/ 

mesmo tamanho, fino/grosso, maior/menor, etc.
• Fazer uso do calendário como instrumento de medida 

de tempo.
• Identificar  o  relógio  como  instrumento  de  medida  de 

tempo.
• Entender  no  concreto  a  unidade  de  medida  de 

capacidade.
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO:
• Ler informações contidas em imagens.
• Interpretar informações contidas em tabelas e gráficos.
• Ler e registrar dados contidos em imagens utilizando de 

recursos pessoais.
• Completar  uma  figura  a  partir  de  uma  seqüência 

numérica.

MATEMÁTICA: 
      ●     Calendário.

•  Numerais  de  0  a  80:  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.

• 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.

• Adição  e  subtração  sem 
reagrupamento e reserva. 

• Situações  –  problema  envolvendo 
adição e subtração.

• Dúzia e meia dúzia.
• Números pares e ímpares
• Números ordinais.
• Horas.
• Unidades de medida de Capacidade 

(litro).

CIÊNCIAS: 
• O Ciclo de Vida das Pessoas.



CIÊNCIAS
AMBIENTE:

• Relatar oralmente o ciclo de vida das pessoas.
• Registrar  através  de  desenhos  o  ciclo  de  vida  das 

pessoas e nomeá-los.
SER HUMANO E SAÚDE:
• Entender  a  necessidade  de  se  ter  hábitos  de  vida 

saudável (alimentação, higiene, lazer), para se alcançar 
maior longevidade com qualidade em seu ciclo de vida. 

HISTÓRIA:

• Registrar através de desenhos as noções de 
temporalidade.

• Construir linha de tempo registrando sua história.

GEOGRAFIA: 
RELAÇÕES SOCIAIS:

• Conhecer como é a vida das crianças em outros lugares 
(educação, moradia, lazer).

 CARTOGRAFIA:
• Representar através de desenhos a vida das crianças 

de outros lugares.
• Localizar o espaço geográfico onde vivem as crianças 

de outros lugares que foram estudadas.
NATUREZA:
• Reconhecer o espaço natural de vivência das crianças 

de outros lugares que forem estudadas.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA: 
• Conhecer  os  direitos  e  deveres  da  criança, 

estabelecidos no estatuto da criança e do adolescente e 
na Declaração Universal dos Direitos da Criança.

EDUCAÇÃO FÍSICA:
• Participar  das brincadeiras de criança de ontem e de 

hoje com atitudes de respeito e colaboração.

ARTES:
• Compartilhar  experiências  artísticas  e  estéticas  e 

manifestação de opiniões, ideias e preferências sobre a 
arte.

• Construir  os  brinquedos e  jogos em harmonia  com o 
grupo e respeitando as regras para sua realização.

• Expressar  oralmente  e  por  escrito  os  conhecimentos 
sobre o artista plástico Cândido Portinari.

• Criar tendo como inspiração a arte de Cândido Portinari.
 

HISTÓRIA: 
• Noção de temporalidade: 

Hoje/ontem/amanhã, 
novo/velho/moderno, 
criança/jovem/adulto/idoso, 
semelhanças/diferenças.

• Linha do tempo

GEOGRAFIA: 
     ●   Crianças de outros lugares.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA: 
      ●  Direitos e deveres da criança. 

EDUCAÇÃO FÍSICA:
     ●  Brincadeiras de Criança: Ontem e Hoje. 

ARTES:
●  Construção de brinquedos e jogos de 
ontem e de hoje.
●  Vida e Obra do artista plástico Cândido 
Portinari.



PRODUTO FINAL
 DO 

TRABALHO 
COM O

 TEMA CRIANÇA

Sugestões para a produção do livro:
1- Coletânea de Cantigas de Roda.
2- Brinquedos e Brincadeiras de Criança.


