
MÊS: Janeiro/ Fevereiro    ANO: 2010    TEMA: Identidade

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos
Língua Portuguesa:
Prática de leitura
• Ler com fluência, ritmo e entonação.
• Identificar elementos coesivos de textos. 
• Inferir temas a partir de gêneros textuais.
• Localizar  informações  explícitas  e  implícitas  em 

textos biográficos e informativos.
• Relacionar  informações  do  texto  com 

conhecimentos do senso comum.
Prática de escrita e produção de texto
• Produzir  textos  informativos  e  biográficos, 

considerando  as  características  do  gênero, 
utilizando  recursos  coesivos  básicos  e 
mecanismos de concordância verbal e nominal.

• Escrever  textos  com  pontuação  e  ortografia 
convencional,  ainda  que  com  falhas,  utilizando 
alguns recursos do sistema de pontuação.

• Escrever textos considerando o leitor. 
• 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.

Língua oral
• Desenvolver a expressão oral e entonação.
• Desenvolver o hábito de ouvir com atenção como 

forma de melhorar a comunicação e a interação 
com o grupo.

• Ouvir  atenta  e  criticamente,  respeitando  o 
interlocutor.

• Ouvir e respeitar diferentes opiniões.

Matemática: 
Números e operações
• Resolver  situações-problema  envolvendo  as 

quatro operações utilizando estratégias pessoais 
de  resolução  e  selecionando  procedimentos  de 
cálculo.

• Resolver  situações-problema  significativas 
utilizando unidades de medida de comprimento e 
massa, convencionais e não convencionais.

• Reconhecer  características  do  Sistema  de 
Numeração Decimal,  tais como agrupamentos e 
trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

Espaço e forma
• Reconhecer eixo de simetria do corpo humano.
Grandezas e medidas
• Reconhecer e utilizar o calendário como medida 

de tempo.
• Reconhecer  e  utilizar  unidades  de  medida  de 

comprimento  e  massa,  bem como  aspectos  de 
sua altura e peso em situações de vivência.

Tratamento da informação
• Ler e interpretar dados apresentados de maneira 

organizada por meio de listas, tabelas, diagramas 
e gráficos.

Ciências:
Ser humano e saúde
• Reconhecer  o  corpo  humano  como  um  todo 

integrado  onde  existem  vários  órgãos  com 
funções diferentes.

História: 
História das organizações populacionais
• Identificar  elementos  que  constituíram  a 

colonização portuguesa no Brasil  e seus efeitos 

Língua Portuguesa:
• Gramática

      - Diagnóstico inicial das hipóteses de escrita.
      -  Revisão: alfabeto e ordem alfabética  (uso do 
dicionário).
      - Silaba: Classificação  e tonicidade.

• Ortografia
 - S e Z
 - Mal / Mau
• Leitura,  produção  e  revisão  de  texto: 

biográfico e informativo.
- Finalidade do gênero
-  Estruturação,  iniciais  maiúsculas,  pontuação  e 
concordância.

Matemática: 
• Calendário.
• Situações-problema envolvendo as quatro 

operações  - diagnóstico.
• Situações-problema  envolvendo  noções  de 

medida: comprimento e massa.
• Revisão do  Sistema de  Numeração  Decimal: 

Unidade, dezena e centena.
• Simetria do corpo humano.

Ciências: 
• O corpo humano: principais órgãos e funções.

História: 
• O Brasil antes da chegada dos portugueses: os 

índios na formação da identidade brasileira.
• Como conhecer o passado: Fontes históricas.



MÊS: Março   ANO: 2010    TEMA: Saúde

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura:
• Identificar  informações  relevantes  para  a 

compreensão  de  textos  informativos  e 
instrucionais.

• Identificar elementos coesivos em textos. 
• Inferir temas a partir de gêneros textuais. .
Prática de escrita e produção de texto:
• Escrever  textos  com  pontuação  e  ortografia 

convencional, ainda que com falhas, utilizando 
alguns recursos do sistema de pontuação.

• Revisar os próprios textos.
Língua oral:
• Desenvolver a expressão oral e entonação.

• Debater ideias e opiniões encontradas nos textos.

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Artigo.

      - Revisão: substantivo próprio, comum e
         coletivo.

• Ortografia
 - S/SS
 - C / Ç
 - Som do R
  - Mais / Mas
• Leitura,  produção  e  revisão  de  texto: 

informativo e instrucional.
- Finalidade do gênero
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação  e  concordâncias,  coerência  e 
coesão.

Matemática: 
Números e operações
• Relacionar  o  milhar  a  1000  unidades  ou  10 

centenas ou 100 dezenas utilizando o material 
dourado.

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

Espaço e forma
• Identificar  semelhanças  e  diferenças  entre 

polígonos. 
Tratamento da informação
• Interpretar  tabelas  e  gráficos  para  resolver 

uma situação-problema.

Matemática: 
• Calendário.
• Sistema  de  Numeração  Decimal: 

Introdução da unidade de milhar.
• Formas geométricas planas: polígonos. 
• Situações-problema:
       - Adição: com e sem reagrupamento
       - Subtração: com e sem reserva

Ciências:
Ser humano e saúde
• Identificar  os  principais  órgãos  do  sistema 

ósseo e locomotor.
• Reconhecer  a  importância  de  uma  boa 

alimentação para a preservação da saúde.

Ciências:
• Ossos, articulação e músculos.
• Alimentação.

História: 
História das organizações populacionais
• Inferir  sobre  as  relações  de  domínio  dos 

brancos sobre os negros, a partir da imposição 
do trabalho escravo.

• Analisar as condições de saúde do município, 
no decorrer da história.   

História: 
• O Brasil após a chegada dos portugueses: 

os  negros,  brancos  e  mestiços  do Brasil 
colonial – (as doenças contagiosas). 

• As  condições  de  saúde  na  história  do 
município.

Geografia: 
Natureza
• Identificar  as  diferentes  paisagens  que 

compõem o município.  
• Diferenciar paisagem natural e cultural.
Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• As  paisagens  do  município:  natural  e 

cultural.

Artes:
• Desenvolver  potencialidades  de 

percepção,  reflexão,  sensibilidade, 
imaginação.

• Conhecer  vida e  obra  do  artista  plástico 
Milton da Costa.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de 
Milton da Costa.

Artes: 
• Vida e obra do artista Milton da Costa.

Educação Religiosa:
• Discutir assuntos polêmicos posicionando-

se de forma crítica acerca dos mesmos.
• Desenvolver  atitudes  de  preservação  da 

vida pessoal e coletiva.

Educação Religiosa:
• Prática de esportes
• Alimentação 
• Drogas 

Educação Física:
• Exercitar-se  como  forma  de  obter  e 

Educação Física:
• Jogos e práticas esportivas como busca e 

PRODUTO FINAL
     Ao término dos estudos relacionados ao tema Identidade os alunos deverão ter 

produzido uma coletânea com as autobiografias da turma.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Saúde os alunos deverão ter 
produzido uma cartilha ou almanaque com textos sobre o mesmo. 



MÊS: Abril   ANO: 2010    TEMA: Ética
Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura
• Identificar o efeito  do sentido produzido pelo 

uso da pontuação.
• Reconhecer início, meio e fim de uma história.
• Reconhecer  em  textos  narrativos  causas  e 

consequências.
Prática de escrita e produção de texto
• Produzir  textos  observando  o  diálogo  entre 

narrador e os personagens usando as marcas 
dessas separações (travessão, dois pontos e 
aspas).

• Reconhecer e utilizar substantivos e adjetivos 

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Adjetivo.

      - Substantivo: Gênero, número e grau.
• Ortografia
 - GU/ QU
 - ONDE / AONDE
 - SC / SÇ /XC
• Leitura,  produção  e  revisão  de  texto: 

fábulas e contos.
- Finalidade do gênero
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação  e  concordâncias,  parágrafo  e 



na produção textual, flexionando-os.
• Escrever textos com domínio e segurança.
• Revisar os próprios textos com o objetivo de 

aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

Língua oral
• Resumir histórias ouvidas e lidas.
• Expressar-se  empregando  dicção,  gesto, 

postura,  expressão  facial,  tom  de  voz  e 
entonação adequada ao contexto.

travessão. 

Matemática:
Números e operações
• Reconhecer  e  utilizar  características  do 

Sistema  de  Numeração  Decimal,  tais  como 
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio 
do valor posicional.

• Resolver  situações-problema  utilizando  as 
operações matemáticas; adição e subtração.

Espaço e forma
• Associar  sólidos  (prisma,  pirâmide,  cone, 

cilindro)  ao  seu  molde  (planificação  de  sua 
superfície) e vice-versa.

Tratamento da informação
• Ler  e  interpretar  dados  representados  em 

tabelas e gráficos.

Matemática: 
• Calendário.
• Revisão:
        - Adição: com e sem reagrupamento.
       - Subtração: com e sem reserva.
• Sistema  de  Numeração  Decimal: 

introdução da dezena de milhar.
• Sólidos geométricos.

Ciências:
Ambiente
• Reconhecer  a  necessidade  de  preservação 

dos mananciais de água, bem como evitar o 
seu desperdício.

Ser humano e saúde
• Identificar  os  principais  órgãos  do  sistema 

circulatório e as suas funções.

Ciências:
• Água (preservação).
• Consumo consciente da água.
• Sistema circulatório.

História: 
História das organizações populacionais
• Identificar  alguns  traços  culturais,  frutos  da 

miscigenação do povo brasileiro.
• Valorizar  o  trabalho  das  diversas  etnias  na 

formação da sociedade anapolina.
• Inferir  a importância do comportamento ético 

para  rejeitar  toda  e  qualquer  forma  de 
discriminação ou preconceito racial.

• Demonstrar  sentimentos  de  respeito  e 
valorização pelo patrimônio histórico da cidade 
de Anápolis.

História: 
• A  formação  do  povo  brasileiro:  branco, 

negros, índios e imigrantes.
• Formação  do  povo  anapolino:  os 

imigrantes.
• Discriminação e preconceito racial.
• O patrimônio histórico de Anápolis.

Geografia:
Natureza
• Caracterizar campo e cidade.
• Refletir sobre as melhorias campo/cidade bem 

como suas consequências  para a  sociedade 
na qual estão inseridas.

Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• Campo e cidade.

Artes:
• Buscar  e  saber  organizar  informações 

sobre  a  arte  em  documentos  e  acervos 
presentes na história.

• Conhecer  vida  e  obra  do  artista 
Aleijadinho.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de 

Artes:
• Vida e obra do artista Aleijadinho.



Aleijadinho.
Educação Religiosa:

• Desenvolver  através  de  situações 
concretas  do  espaço  escolar  atitudes  de 
respeito  mútuo,  justiça,  diálogo, 
solidariedade.

Educação Religiosa:
• Respeito mútuo
• Justiça
• Diálogo
• Solidariedade 

Educação Física:
• Resolver situações de conflito com a ajuda 

do professor em jogos e brincadeiras.

Educação Artística:
• Jogos  e  brincadeiras  que  envolvam  a 

construção  do  respeito  mútuo,  justiça, 
diálogo e solidariedade.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Ética os alunos deverão ter produzido um livro de 
reconto de fábulas ou contos, ou um Código de Ética em quadrinhos sobre o mesmo.

MÊS: Maio  ANO: 2010    TEMA: Trabalho

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura:
• Identificar  informações  relevantes  para  a 

compreensão de textos publicitários.
Prática de escrita e produção de texto:
• Produzir  textos  publicitários  observando  a 

estrutura e linguagem dos mesmos.
• Revisar os próprios textos com o objetivo de 

aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Pronome Pessoal.
- Encontro vocálico e consonantal.

      - Revisão gramatical.
• Ortografia
 - Divisão silábica e encontros vocálicos.
 - Sons do X.
• Leitura, produção e revisão de texto: 
Publicitários: (classificados).
- Finalidade do gênero



-  Estruturação  do  texto:  pontuação  e 
concordâncias. 

Matemática: 
Números e operações
• Analisar,  interpretar  e  resolver  situações-

problema  que  envolvam  a  multiplicação, 
utilizando estratégias de resolução.

• Identificar  e  relacionar  medidas  de  tempo 
(hora/dia/mês/ano)  utilizando  o  relógio  e  o 
calendário.

• Resolver  operações  matemáticas  em 
expressões  numéricas  envolvendo  adição  e 
subtração.

Tratamento da informação
• Coletar  dados  e  informações,  elaborando 

formas para organizá-los e expressá-los.

Matemática: 
• Calendário.
• Expressões  numéricas:  adição  e 

subtração.
• Multiplicação  sem  reagrupamento: 

situações-problema.
• Medidas de tempo: dia/mês/ano.
• Medidas de tempo: horas/minutos.
.

Ciências:
Ambiente
• Reconhecer  que  o  ser  humano  utiliza  e 

transforma materiais da natureza.
Ser humano e saúde
• Identificar  os  órgãos  do  sistema  digestivo 

relacionando  suas  funções  no  processo  de 
digestão. 

Ciências:
• Os  recursos  naturais  e  os  produtos 

industrializados.
• Sistema digestivo.
.

História: 
História das organizações populacionais
• Perceber que as formas de trabalho no Brasil 

colônia  visavam garantir  a  posse  da  terra  e 
gerar lucros para a coroa portuguesa.

• Analisar  as condições de trabalho oferecidas 
pelas atividades econômicas desenvolvidas no 
município,  comparando-as  no  decorrer  dos 
tempos.

História: 
• As formas de trabalho no Brasil  colonial: 

atividades  nos  engenhos,  mineração  (as 
condições de trabalho).

• Os  trabalhadores  em  Anápolis  (as 
condições de trabalho no município ontem 
e hoje).

Geografia:
Natureza

• Identificar  as  atividades  agrárias, 
industriais  e  comerciais  existentes  no 
município e no Brasil.

Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• O trabalho no espaço urbano e rural,  no 

município e no Brasil.

Artes: 
• Observar as relações entre o homem e a 

realidade  com  interesse  e  curiosidade, 
exercitando  a  discussão,  indagando, 
argumentando e apreciando arte de modo 
sensível.

• Conhecer vida e obra do artista e inventor 
Leonardo da Vinci.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de 
Leonardo da Vinci.

Artes:
• Vida e obra do artista e inventor Leonardo 

da Vinci.

Educação Religiosa:
• Entender  o  trabalho  como  um direito  do 

ser  humano  na  construção  de  sua 
dignidade. 

Educação Religiosa:
• Qualificação,exploração,direitos e deveres 

do trabalhador.

Educação Física:
• Reconhecer a importância do trabalho em 

equipe.

Educação Física:
• Esportes individuais e em equipe.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Trabalho os alunos deverão ter 
produzido um almanaque com curiosidades sobre o mesmo.



MÊS: Junho  Ano: 2010    TEMA: Meio Ambiente

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura
• Relacionar  informações  do  texto, 

considerando as características do gênero, se 
posicionando  a  respeito  de  diferentes 
opiniões.

Prática de escrita e produção de texto
• Produzir  textos  de  opinião,  utilizando  a 

pontuação e ortografia  convencional,  mesmo 
que com falhas, observando recursos coesivos 
básicos,  bem  como  mecanismos  de 
concordância verbal e nominal.

• Revisar os próprios textos com o objetivo de 
aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

Língua oral
• Debater  ideias  e  opiniões  encontradas  no 

texto.
• Ouvir e respeitar diferentes opiniões.

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Revisão gramatical do conteúdo do semestre 
anterior.  
- Acentuação de palavras oxítonas. 
• Ortografia
- L/ U no final de sílabas.
• Leitura, produção e revisão de texto: 
Textos de opinião.
- Finalidade do gênero.
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação,  concordâncias,  coerência  e 
coesão. 



Matemática: 
Números e operações
• Relacionar  a  centena  de  milhar  a  100.000 

unidades ou 10 dezenas de milhar utilizando o 
material dourado.

• Ler, registrar e interpretar escritas numéricas 
expressas  por  números  naturais  até  a  6ª 
ordem (centena de milhar).

Tratamento da informação
• Ler,  interpretar  e  relacionar  informações 

contidas em gráficos e colunas.

Matemática: 
• Calendário.
• Multiplicação por 10,100 e 1000.  
• Sistema  de  Numeração  Decimal:  introdução 

da ordem de centena de milhar.

Ciências
Ambiente
• Reconhecer a necessidade de se preservar os 

recursos  naturais,  bem  como  avaliar  as 
consequências da ação do homem para a vida 
no planeta.

Ciências
• Preservação  dos  recursos  naturais:  ar, 

água e solo.  
• Aquecimento global.

História: 
História das organizações populacionais
• Criar  hipóteses  explicativas  em  relação  às 

atividades  econômicas  no  Brasil  colônia  e 
suas consequências para o meio ambiente.

• Relacionar  as  transformações  ambientais 
provocadas pela expansão do espaço urbano.

História: 
• A  colonização  do  Brasil  e  seu  caráter 

predatório  e  antiecológico  em  relação: 
Exploração  do  pau  brasil,  plantação  da 
cana-de-açúcar e atividade mineradora.

• A formação  do  município  em relação  ao 
meio ambiente.

Geografia: 
Natureza

• Reconhecer a importância de preservação 
do  meio  ambiente  para  a  qualidade  de 
vida individual e coletiva.

• Identificar alguns problemas ambientais da 
cidade  em  que  mora  e  desenvolver 
atitudes que contribuam para a diminuição 
dos mesmos.

Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• Alguns  problemas  ambientais  da  minha 

cidade.
• O ser humano e a natureza.

Artes:
• Criar  formas  artísticas  demonstrando 

algum tipo de capacidade ou habilidade, a 
partir de observação ou não.

• Conhecer  vida e  obra  do  artista  plástico 
Alfredo Volpi.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  do 
artista plástico Alfredo Volpi. 

Artes:
• Vida  e  obra  do  artista  plástico  Alfredo 

Volpi.

Educação Religiosa:
• Relacionar  qualidade  de  vida  a  um 

ambiente saudável.
• Reconhecer  que  os  desequilíbrios 

ambientais  estão  relacionados  às 
atividades humanas. 

Educação Religiosa:
• Consciência ecológica

Educação Física:
• Reconhecer  a  quadrilha  como  atividade 

física,  de  lazer  e  como  manifestação 
cultural.

Educação Física:
• Quadrilha.



MÊS: Agosto   Ano: 2010   TEMA: Folclore

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura:
• Relacionar  informações  do  texto, 

considerando as características do gênero.
• Reconhecer  as variedades de uso da língua 

(coloquial, padrão, regional).
Prática de escrita e produção de texto:
• Produzir  textos  de tradição  oral,  utilizando a 

pontuação e ortografia  convencional,  mesmo 
que com falhas, observando recursos coesivos 
básicos,  bem  como  mecanismos  de 
concordância verbal e nominal.

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Pronome possessivo. 
- Noções de verbo.
- revisão gramatical. 
• Ortografia
 - Uso do PORQUE / POR QUE.
 - Z / X /S com som de Z.
 -  Acentuação  de  palavras  paroxítonas  e 
proparoxítonas.
• Leitura, produção e revisão de texto: 
Textos de tradição oral: cantigas de roda, 

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Meio Ambiente os alunos deverão ter 
produzido uma coletânea de textos de opinião sobre o mesmo e realizado uma Festa 
Junina ecologicamente correta.



• Revisar os próprios textos com o objetivo de 
aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

Língua oral:
• Debater  idéias  e  opiniões  encontradas  no 

texto.
• Ouvir e respeitar diferentes opiniões.

parlendas, trava-línguas...
- Finalidade do gênero
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação, concordâncias, sonoridade. 

Matemática:
Números e operações
• Ler, registrar e interpretar escritas numéricas 

expressas  por  números  naturais  até  a  6ª 
ordem (centena de milhar).

Espaço e forma
• Ampliar  e  reduzir  figuras  planas  usando  a 

malha quadriculada.
Grandezas e medidas
• Identificar unidades de medida de capacidade, 

registrando-as.
Tratamento da informação
• Ler  e  localizar  informações  contidas  em um 

gráfico de barras e/ou colunas duplas.

Matemática: 
• Calendário.
• Revisão  do  Sistema  de  Numeração 

decimal: classes e ordens.
• Multiplicação  com  fatores  de  dois 

algarismos.
• Figuras geométricas em malha.
• Medidas de capacidade.

Ciências
Ambiente
• Reconhecer  a  diversidade  dos  vegetais, 

identificando  algumas  de  suas  propriedades 
medicinais.

Ciências
• Vegetais:
- Classificação
- Plantas medicinais.

História: 
História das organizações populacionais
• Reconhecer e valorizar o legado cultural dos

primeiros povos e dos povos imigrantes na  
formação da cultura anapolina.

História: 
• Legado cultural da população anapolina.
• O legado cultural dos:
- africanos
- indígenas
-portugueses
- imigrantes.

Geografia:
Natureza
• Valorizar  os  folguedos  nacionais  destacando 

aspectos  da  cultura  brasileira  presente  nos 
mesmos.

• Reconhecer  a  cidade  como  um  espaço  de 
diferenças sociais.

• Identificar aspectos culturais do município.
Cartografia

• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 
contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• Folguedos.
• Cidades: diferenças sociais.
• Aspectos culturais do município.
.

Artes 
• Estabelecer  relações  com  o  trabalho  de 

artes  produzido  por  si  e  por  outras 
pessoas.

• Conhecer  vida e  obra  do  artista  plástico 
Almeida Júnior.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de 
Almeida Júnior.

Artes:
• Conhecer  vida e obra do artista  Almeida 

Júnior.

Educação Religiosa:
• Conhecer  e  valorizar  a  cultura  popular 

brasileira.

Educação Religiosa:
• Cultura popular

Educação Física:
• Participar  da  criação  de  danças  e 

dramatizações,  bem  como  de  jogos  e 
brincadeiras da cultura popular brasileira e 
regional.

Educação Física:
• Danças,  dramatizações,  jogos  e 

brincadeiras  pertencentes  ao  folclore 
brasileiro e regional.



PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema  Folclore os alunos deverão ter  produzido uma 
coletânea de textos selecionados pela turma que tratem do tema, podendo ser: trava-línguas ilustrados, 
provérbios  ilustrados,  receitas  caseiras,  receitas  de  remédios  com  plantas  medicinais,  músicas, 
características de personagens, brincadeiras e suas regras, contos de terror, simpatias...

MÊS: Setembro   Ano: 2010    TEMA: Civismo/Eleições

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura:
• Inferir temas a partir da tipologia textual.
• Identificar  informações  relevantes  para  a 

compreensão de uma crônica..
Prática de escrita e produção de texto:
• Produzir  crônicas  com  encadeamento  dos 

fatos na sequência lógica.
• Utilizar  a  pontuação  adequada  e  atentar  à 

acentuação das palavras.
• Revisar os próprios textos com o objetivo de 

aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Verbo: tempo e flexão.                 
- Pronome demonstrativo.
• Ortografia
 - Uso de ÊS / ESA.
 - Uso de G / J
• Leitura, produção e revisão de texto: 
 Crônicas.
- Finalidade do gênero
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação,  concordâncias,  coerência  e 
coesão. 



suas partes.
 Língua oral:
• Desenvolver  a  forma  de  expressão  oral  e 

entonação de frases.
• Dramatizar crônicas observando as diferentes 

formas de expressão.
Matemática:
Números e operações
• Resolver  situações-problema  envolvendo  o 

sistema de medidas.
• Perceber  através  de  situações  reais  e 

concretas que a divisão é a operação inversa 
da multiplicação.

• Criar  e  resolver  situações-problema 
envolvendo cálculos de divisão exata.

Espaço e Forma
• Reconhecer reta e segmento de reta.
Tratamento da informação
• Interpretar  dados  apresentados  por  meio  de 

tabelas  e  gráficos  para  identificar 
características  previsíveis  ou  aleatórias  de 
acontecimentos. (Pesquisa eleitoral)

Matemática: 
• Calendário.
• Revisão do Sistema de medidas.
• Divisão: 

- exata
- por 10, 100 e 1000. 

• Reta e segmento de reta.

Ciências:
Ambiente
• Entender  o  que  é  uma  cadeia  alimentar  e 

Identificar seus componentes. 
• Conscientizar  sobre  as  espécies  de  animais 

que correm risco de extinção.

Ciências:
• Cadeia alimentar 
• Animais em extinção.

História:
História das organizações populacionais
• Refletir sobre o conceito de liberdade nos dias 

atuais,  construindo  um  paralelo  com  o 
passado.

• Perceber a importância da evolução dos meios 
de  transporte  e  comunicação  para  o 
crescimento do município.

História: 
• Escravidão: 

- Dominação.
- Abolição.
- Trabalho escravo na atualidade.

• A  evolução  dos  meios  de  transporte  e 
comunicação no município.

Geografia: 
Relações Sociais

• Demonstrar  atitudes  de  respeito  aos 
espaços  públicos  promovendo  sua 
conservação.

• Identificar  algumas  atribuições  da 
administração pública municipal.

• Analisar  os  problemas  relacionados  ao 
trânsito, adotando uma postura de respeito 
enquanto pedestre ou usuário do mesmo.

• Refletir sobre os problemas causados pela 
poluição de maneira geral.

Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 

Geografia: 
• Os meios  de  comunicação  em Anápolis 

no processo eleitoral.
• O trânsito e os problemas causados pela 

poluição.
• A administração do município.

Artes: 
• Expressar e saber comunicar-se em artes 

mantendo uma atitude de busca pessoal e 
reflexão  ao  realizar  e  fruir  produções 
artísticas.

• Conhecer  e  apreciar  o  trabalho 
arquitetônico de Oscar Niemeyer.

• Criar  tendo  como  inspiração  a  obra  de 
Oscar Niemeyer.

Artes:
• Vida e obra do arquiteto Oscar Niemeyer.

Educação Religiosa:
• Reconhecer  a  necessidade  de  combater 

Educação Religiosa:
• Democracia e cidadania



injustiças, trabalho infantil e escravo, fome, 
desigualdades sociais, discriminações.

• Reconhecer no voto a forma mais legítima 
de exercer a cidadania.

Educação Física:
• Desenvolver  atitudes  de  respeito, 

solidariedade  e  diálogo  mesmo  em 
brincadeiras, jogos e práticas esportivas.

Educação Física:
• Dinâmicas,  jogos  e  brincadeiras  que 

abordem a prática de direitos e deveres 
fundamentais dos cidadãos.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema CIVISMO/ELEIÇÕES os alunos deverão ter produzido 
uma coletânea de crônicas. 

MÊS: Outubro   Ano: 2010    TEMA: Criança – Direitos e Deveres

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura:
• Identificar  informações  relevantes  para  a 

compreensão de textos poéticos e contos.
• Ler  em  voz  alta  com  fluência,  ritmo  e 

entonação.
Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar o dicionário como recurso na produção 

de textos.
• Atribuir com criatividade título ao texto.

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Numeral.                 
- Preposição
• Ortografia
 - Uso de INHO /INHA
 - Uso de ZINHO /ZINHA
- Uso do X ou CH
• Leitura, produção e revisão de texto: 
Gênero: contos e poéticos



• Revisar os próprios textos com o objetivo de 
aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

 Língua oral:
• Recitar  poemas,  com  expressão  oral  e 

entonação.
• Falar  em  público,  comunicando-se  com 

espontaneidade e desembaraço.
• Expressar-se  empregando  dicção,  gesto, 

postura,  expressão  facial,  tom  de  voz  e 
entonação adequada ao contexto.

- Finalidade do gênero
-  Estruturação  do  texto:  Estrofes,  versos, 
rimas,  iniciais  maiúsculas,  pontuação, 
concordâncias. 

Matemática:
Números e operações
• Resolver  situações-problema  envolvendo  o 

cálculo da divisão não exata.
• Resolver  cálculos  matemáticos  com  divisor 

maior que 10.
• Calcular  a  área  e  o  perímetro  em contextos 

reais  de  aprendizagem,  usando  como 
referência: (a sala de aula, o pátio da escola, 
sua casa etc). 

• Reconhecer e utilizar números fracionários no 
contexto diário.

• Ler  e  escrever  números  racionais  de  uso 
frequente no cotidiano.

• Reconhecer  o  conceito  de  fração a  partir  de 
materiais concretos

Espaço e Forma
• Utilizar os espaços da escola como fonte para 

cálculos e medidas.
Grandezas e medidas
• Utilizar  os  sistemas  de  medidas  estudados 

anteriormente  para  efetuar  cálculos  e 
operações.

• Entender  os  conceitos  de  área  e  perímetro 
diferenciando-os

Tratamento da informação
• Identificar informações organizadas em listas, 

tabelas referente a uma situação dada.

Matemática: 
●     Calendário.
• Divisão não exata.
• Divisor maior que 10.
• Cálculo de área e perímetro.
• Noções de fração.

Ciências:
Ambiente
• Reconhecer que o homem utiliza e transforma 

materiais  da  natureza  e  com  isso  há  um 
acúmulo  maior  de  lixo,  sendo,  portanto 
necessário reutilizá-lo.

• Estimular  a coleta seletiva e a reciclagem de 
materiais  como  soluções  para  a  redução  do 
volume de lixo.

• Reconhecer  órgãos  e  funções  do  aparelho 
respiratório.

Ciências:
• Natureza: lixo e reciclagem.
• Sistema respiratório.

História:
História das organizações populacionais
• Reconhecer a função do Conselho tutelar em 

Anápolis.
• Reconhecer alguns direitos humanos fazendo-

se valer dos mesmos.

História: 
• Conselho tutelar em Anápolis.
• Principais direitos humanos.

Geografia:
Relações Sociais
• Analisar  as  causas  e  consequências  do 

trabalho infantil no Brasil e no município.
• Reconhecer seus direitos de cidadania, ciente 

Geografia: 
• Trabalho infantil: causas e consequências.
• Criança cidadã: Direitos e deveres.



de seus deveres.
 Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 
Artes:
• Conhecer e saber identificar a arte como fato 

histórico contextualizado nas diversas culturas.
• Conhecer  vida  e  obra  do  artista  plástico 

Cândido Portinari. 
• Criar tendo como inspiração a obra de Cândido 

Portinari.

Artes: 
• Vida  e  obra  do  artista  plástico  Cândido 

Portinari.

Educação Religiosa:
• Entender e valorizar a infância como uma 

fase  privilegiada  do  desenvolvimento  do 
ser humano.

Educação Religiosa:
• O estatuto da criança e do adolescente

Educação Física:
• Participar  de brincadeiras de ontem e de 

hoje, resgatando a infância.

Educação Física:
• Brincadeiras de ontem e de hoje

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema CRIANÇA – DIREITOS E DEVERES, os alunos 
deverão ter produzido um livro com as músicas preferidas da turma, poesias, contos ou as brincadeiras 
e brinquedos preferidos, reportagens sobre o trabalho infantil...

MÊS:  Novembro e dezembro    Ano: 2010    TEMA: Sociedade de Consumo

Habilidades/ Expectativas de Aprendizagem Conteúdos

Língua Portuguesa:
Prática de Leitura
• Desenvolver  habilidades  de  leitura  com 

diferentes  objetivos:  entretenimento,  consulta, 
busca de informações etc.

• Identificar  informações  relevantes  para  a 
compreensão de textos publicitários.

Prática escrita e produção de texto

Língua Portuguesa:
• Gramática
- Revisão das classes gramaticais.
• Ortografia
 - Uso de EZ /EZA
 - Uso de OSO / OSA
 - Uso de AM/ÃO 
• Leitura, produção e revisão de texto: 



• Produzir textos publicitários obedecendo a sua 
estrutura  e  empregando  a  linguagem  dos 
mesmos.

• Revisar os próprios textos com o objetivo de 
aprimorá-los,  estabelecendo  relações  entre 
suas partes.

Língua oral
• Discutir  e  julgar  textos  publicitários 

relacionando e integrando conhecimentos.

Gênero: publicitários.
- Finalidade do gênero.
-  Estruturação  do  texto:  iniciais  maiúsculas, 
pontuação, concordâncias. 

Matemática:
Números e operações
• Analisar,  interpretar  e  resolver  situações-

problema  que  envolva  as  quatro  operações, 
utilizando estratégias pessoais de resolução do 
cálculo.

• Resolver  situações-problema  envolvendo  o 
sistema  monetário,  inseridas  em  contextos 
reais de aprendizagem.

• Associar a ideia de número decimal ao sistema 
monetário brasileiro.

Grandezas e medidas
• Reconhecer ângulos em figuras e construções.
Tratamento da informação
• Produzir  textos  escritos  a  partir  da 

interpretação de gráficos e tabelas.

Matemática: 
• Calendário.
• Revisão das quatro operações.
• Ângulos.
• Sistema monetário.
• Números decimais.

Ciências:
Ambiente
• Reconhecer  a  importância  do  avanço 

tecnológico para o crescimento da sociedade 
de consumo.

• Perceber a importância da eletricidade para o 
avanço das invenções e modernidade da vida 
cotidiana.

Ciências:
• Invenções.
• Eletricidade.
• Consumo.

História:
História das organizações populacionais
• Valorizar a colaboração dos imigrantes para o 

enriquecimento da cultura brasileira.
• Reconhecer  a  importância  das  correntes 

imigratórias para a cidade de Anápolis.

História: 
• Movimentos migratórios no Brasil.
• Imigrantes em Anápolis.

Geografia: 
Relações Sociais
• Identificar as principais atividades econômicas 

desenvolvidas no município.
• Analisar  a  importância  do  DAIA  para  o 

crescimento econômico da cidade de Anápolis 
e seu entorno.

Cartografia
• Ler,  interpretar  e  localizar  informações 

contidas em gráficos, mapas e tabelas. 
• Representar  através  de  maquetes  elementos 

de paisagem natural e cultural.

Geografia: 
• Atividades econômicas do município:

- Comércio
- Indústria
- Agropecuária e extrativismo

• Conhecendo melhor o DAIA.

Artes:
• Construir, a partir de materiais recicláveis, 

jogos, brinquedos e artesanatos.
• Conhecer  obras  produzidas  por  artistas 

populares brasileiros.
• Construir  uma  relação  de  autoconfiança 

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

Artes: 
• Arte popular

Educação Religiosa:
• Reconhecer  as  implicações  sócio-

Educação Religiosa:
• Consumo x consumismo



econômicas e ambientais do consumismo.
Educação Física:

• Divertir-se  com  jogos  e  brinquedos 
confeccionados  a  partir  de  materiais 
recicláveis.

Educação Física:
• Jogos,  brinquedos  e  brincadeiras 

construídos pelas crianças.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema SOCIEDADE E CONSUMO os alunos deverão ter 
produzido textos publicitários.


