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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.
• Acompanhar a leitura de um texto.
• Reconhecer  e  diferenciar  oralmente  os  gêneros 

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

• Identificar os gêneros textuais e suas respectivas 
finalidades. 

• Ler em voz alta, fazendo-se entender.
• Localizar informações no texto.
• Ler e interpretar textos utilizando as estratégias de 

leitura.
Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar as letras do alfabeto para se expressar por 

meio da escrita.
• Escrever controlando a segmentação das palavras.
• Produzir  e  registrar  textos  com  ideias  claras 

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

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

• Utilizar  em  contexto  real  de  escrita  e  produção 
textual  sinônimo  e  antônimo,  uso  do  til  e 
acentuação gráfica.

Língua Oral:
• Ouvir e comunicar-se com clareza.
• 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
• Sinônimos e antônimos,  uso do til,  acentuação e 

enfoque  nas  letras  LH,  G/GU,  ÃO,  ou  AM,  em 
contextos reais de leitura e escrita.

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

• Nome próprio.

Matemática
Números e operações:
• Representar, contar, ler e registrar os números até 

500.
• Resolver situações-problema que envolvam adição, 

subtração, multiplicação e divisão.
• Aplicar  o  conceito  da  divisão  em  situações-

problema do cotidiano.
Espaço e formas:
• Diferenciar  linhas  abertas  e  fechadas,  retas  e 

curvas.
Grandezas e medidas:
• Identificar informações em calendário.
• Resolver situações-problema envolvendo medidas 

de capacidade.
Tratamento da informação:
• Ler informações contidas em imagens.
• Ler  e  registrar  dados  contidos  em  imagens 

utilizando recursos pessoais.

Matemática
• Calendário.
•  Numerais  até 500:  Contagem concreta,  leitura e 

escrita de numerais.
• Noção de divisão.
• Cálculos com números naturais.
• Linhas abertas e fechadas.
• Retas e curvas.
• Situações  –  problema  envolvendo  adição, 

subtração, multiplicação e divisão.
• Medidas de capacidade.



Ciências
Ser humano e saúde:
• Reconhecer que a vida das pessoas passam por 

diferentes períodos.
• Comparar acontecimentos nos diferentes períodos 

da vida das pessoas

Ciências
• Os períodos da vida das pessoas.

História
História local e do cotidiano
• Construir a linha do tempo da sua vida.
• Estabelecer relações entre presente e passado.

História
• Linha do tempo.

Geografia
Relações sociais:
• Estabelecer relações entre as crianças do local em 

que vivem e as de outros lugares.

Geografia
• Crianças de outros lugares.

Educação Religiosa
• Conscientizar-se acerca de seus direitos e deveres. 
• Identificar  direitos  e  deveres  presentes  em  suas 

vidas.
• Reivindicar direitos e cumprir deveres.

Educação Religiosa
• Direitos e deveres da criança.

Educação Física
• Participar  de  brincadeiras  de  hoje  e  de 

antigamente.

Educação Física
• Brincadeiras de criança: ontem e hoje.

Artes
• Reconhecer e as cores, utilizando-as na expressão 

plástica: desenho, modelagem e colagem.
• Conhecer vida e obra de Cândido Portinari.
• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de  Cândido 

Portinari.

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

macarrão, botões, canudinhos, etc.
• Modelagerm com massinha, recorte e colagem.
• Confecção de brinquedos e jogos com sucata.
• Vida e obra do artista Cândido Portinari.

PRODUTO FINAL DO 
TRABALHO COM O

 TEMA CRIANÇA

Produção de um livro de brincadeiras, músicas ou 
cantigas de roda.


