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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.
• Identificar relações som e letra.
• Acompanhar a leitura de um texto.
• Reconhecer  e  diferenciar  oralmente  os  gêneros 

textuais:  listas,  gráficos,  tabelas,  anúncios, 
folhetos, classificados, cartões, 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 adjetivos e pontuação.

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
• Adjetivo, pontuação e enfoque nas letras CE/CI, Ç, 

Z  pós-vocálico,  R  intercalado  entre  consoante  e 
vogal,  L intercalado entre consoante e vogal,  em 
contextos reais de leitura e escrita.

• Produção e revisão textual em contextos reais de 
leitura  e  escrita  utilizando  os  gêneros  textuais: 
listas,  gráficos  e  tabelas,  anúncios,  folhetos, 
classificados, cartões, contos. 

• Nome próprio.

Matemática
Números e operações:
• Resolver situações-problema que envolvam adição, 

subtração, multiplicação e divisão.
• Representar, contar, ler e registrar os números até 

500.
• Aplicar  o  conceito  da  divisão  em  situações-

problema do cotidiano.
• Resolver situações-problema envolvendo o sistema 

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

de massa.
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.
• Medidas de massa.
• Sistema Monetário Brasileiro.

             

Ciências
Ambiente:
• Entender  que  os  cuidados  com o  lixo  interferem 

Ciências
• Cuidados com o lixo.
• Reciclagem.



diretamente na preservação do meio ambiente. 
• Desenvolver atitudes que evitem o desperdício.
• Reutilizar,  reaproveitar  e  reciclar  materiais 

presentes no lixo.
Ser humano e saúde:
• Entender  que  os  cuidados  com o  lixo  interferem 

diretamente  na  qualidade  de  vida  individual  e 
coletiva.

• Coleta seletiva do lixo.

História
História local e do cotidiano
• Conhecer a história do comércio e sua importância 

para o cotidiano do bairro.

História
• A história do comércio do meu bairro.

Geografia:
Relações sociais:
• Entender as relações comerciais do bairro.
• Identificar os tipos de estabelecimentos comerciais 

oferecidos no bairro.
Cartografia:
• Representar através de desenhos ou maquete os 

estabelecimentos comerciais do bairro.
Natureza:
• Reconhecer  a  importância  de  se  preservar  os 

espaços comerciais do bairro.

Geografia
• O comércio do meu bairro.
• Representação  cartográfica  dos  estabelecimentos 

comerciais do bairro.

Educação Religiosa
• Perceber  o  efeito  das  propagandas  na  vida  das 

pessoas na sociedade de consumo.
• Identificar  brinquedos  e  diferentes  formas  de 

diversão possíveis, diferentes dos enaltecidos pela 
sociedade de consumo.

Educação Religiosa
• Consumo x Consumismo.

Educação Física
• Brincar  coletivamente  com  os  brinquedos 

confeccionados,  aprendendo  atitudes  de 
disponibilidade  com  os  colegas  e  respeito  ao 
brinquedo do outro.

Educação Física
• Brinquedos de sucata.

Artes
• Construir  uma  relação  de  autoconfiança  com  a 

produção  artística  pessoal  respeitando  a  própria 
criação e a dos colegas.

• Compreender  que  é  possível  se  divertir  com 
brinquedos artesanais e ao mesmo tempo refletir 
sobre  as  influências  exercidas  pela  sociedade 
capitalista.

• Compartilhar  experiências  artísticas  e  estéticas  e 
manifestação  de  opiniões,  ideias  e  preferências 
sobre a arte.

• Compreender e apreciar as diversas formas de arte 
produzidas na cultura popular.

• Confeccionar  brinquedos  e  jogos  a  partir  de 
sucatas.

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,  a  partir  de 

sucatas. 
• A  arte  popular  como  manifestação  artística  e 

cultural.

PRODUTO FINAL DO 
TRABALHO COM O

 TEMA SOCIEDADE E CONSUMO

Sugestões:
1- Cartilha: Consumo Responsável.
2- Panfletos, Propagandas, Classificados.
3-Propagandas de alerta quanto ao consumismo.


