


TEMA: Identidade     MÊS: Janeiro e Fevereiro     ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Ler em voz alta, com fluência, diferentes tipos de textos.
• Identificar  informações  implícitas  e  explícitas  em 

diferentes tipos de textos.
• Identificar o gênero textual e sua função.
• Ler com diferentes objetivos.

Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar  letra  maiúscula  no  início  de  frases,  de  nomes 

próprios e de títulos.
• Atender à modalidade de texto solicitado na proposta de 

produção.
• Utilizar  adequadamente  nas  produções  textuais  as 

classes gramaticais substantivo, artigo e adjetivo.
• Escrever  ortograficamente,  utilizando  recursos  como  o 

dicionário.
• Revisar  os  próprios  textos,  ainda  que com a  ajuda  do 

professor.
Língua oral:

• Relatar histórias, fatos e acontecimentos com sequência 
lógica.

• Saber comunicar-se com clareza.

Língua Portuguesa:
• Diagnóstico  das  hipóteses  de 

escrita.
• Gramática - Revisão:

 substantivo  (próprio, 
comum, coletivo)

 número  do  substantivo 
(singular  e  plural  mais 
usado)

 adjetivo
 artigo

• Ortografia: 
 S, SS, Ç, SC.
 Acentuação  de  ditongos  de 

acordo  com  a  nova 
ortografia.

• Leitura, produção e revisão textual - 
gêneros: relato pessoal e resenha.

 Finalidade do gênero
 Estruturação  do  texto: 

Iniciais  maiúsculas, 
pontuação  e  concordância 
verbo-nominal,  coerência  e 
coesão.

Matemática 
Números e operações:

• Resolver situações-problema que envolvam as operações 
matemáticas  de  adição  e  subtração  com  números 
naturais.

• Utilizar  instrumentos  de  cálculo:  ábacos,  material 
dourado, calculadora.

• Compreender  o  valor  posicional  de  números  naturais, 
lendo, registrando e interpretando os mesmos.

• Relacionar a centena de milhar a 100.000 unidades ou 10 
dezenas de milhar.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Grandezas e medidas:

• Utilizar  convencionalmente  as  nomenclaturas  dos 
sistemas de medidas.

• Comparar  grandezas  de  mesma  espécie  (massa, 
comprimento, capacidade e tempo).

Espaço e forma:
• Reconhecer  eixo  de  simetria  no  próprio  corpo  e  em 

figuras geométricas.
• Descrever,  interpretar  e  representar  a  localização  ou  a 

movimentação  de  uma  pessoa  ou  objeto,  utilizando 
recursos  diversos  (malha  quadriculada,  desenhos, 
linguagem matemática).

Tratamento da informação:
• Ler  e  interpretar  dados  apresentados  de  maneira 

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

Matemática
• Calendário 
• Situações  -  problema  envolvendo 

adição com e sem reagrupamento e 
subtração  com  e  sem  reserva 
(diagnóstico).

• Sistema de numeração decimal até 
a 6ª ordem (revisão).

•  Medidas de comprimento, massa e 
capacidade.

• Simetria: a partir do próprio corpo e 
em figuras geométricas.

Ciências
Ambiente:

• Identificar  características  do  Sistema  Solar,  dos 
movimentos da Terra (alternância de dias e noites e o ano 

Ciências
• Nosso  endereço  no  universo: 

Sistema  Solar,  Movimentos  da 
Terra, Estrutura da Terra.



terrestre)  e  de  sua  estrutura  (camadas  básicas: 
hidrosfera, litosfera e atmosfera).

História
Organizações populacionais:

• Reconhecer  que  a  chegada  dos  portugueses  ao  Brasil 
causou  devastação  e  contribuiu  para  a  destruição  das 
culturas indígenas.

• Conhecer o processo de ocupação do território goiano.

História
• O  Brasil  antes  da  chegada  dos 

portugueses.
• Brasil  colônia:  conhecendo  e 

explorando o território.
História de Goiás

• Os primeiros habitantes de Goiás
Geografia 

Relações Sociais e Natureza:
• Reconhecer a importância do estudo da Geografia e sua 

aplicação no dia a dia.
Cartografia:

• Localizar o Brasil no mundo (globo terrestre e planisfério).
• Ler e localizar diferentes informações em mapas diversos.
• Interpretar legendas, símbolos e cores no mapa.
• Localizar  e  reconhecer  as  regiões  e  os  estados 

brasileiros.

Geografia
• O  Brasil  no  mundo  (localização 

geográfica)
Geografia de Goiás:

• Geografia no dia a dia.

Artes
• Conhecer  e  apreciar  as  artes  como  manifestações 

culturais.
• Desenvolver  comportamentos  artísticos  como:  observar, 

registrar, variar suportes, socializar opiniões e opções. 
• Conhecer vida e obra de Anita Malfati.
• Criar tendo como inspiração a obra de Anita Malfati.

Artes
• Vida e obra da artista Anita Malfati.

Educação Religiosa
• Desenvolver sentimentos positivos de auto-estima.
• Sentir-se motivado para atender às propostas educativas.
• Ajudar na construção de regras e combinados para a boa 

convivência  no espaço da sala  de aula,  entendendo-as 
como necessárias.

Educação Religiosa 
• Auto-estima
• Motivação
• Construção dos combinados

Educação Física
• Descobrir limites e possibilidades do corpo, buscando em 

dinâmicas e jogos atender às necessidades de prazer e 
satisfação pessoal.

Educação Física
• Dinâmicas  e  brincadeiras  que 

resgatam a descoberta do Eu.

PRODUTO FINAL

     Ao  término  dos  estudos  relacionados  ao  tema  Identidade  os  alunos  deverão  ter 
produzido uma coletânea com as AUTOBIOGRAFIAS da turma.



TEMA: Saúde     MÊS: Março     ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa:
Prática de leitura:

• Ler em voz alta, com fluência, diferentes tipos de textos.
• Identificar efeitos de humor em textos variados.
• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar  letra  maiúscula  no  início  de  frases,  de  nomes 

próprios e de títulos.
• Utilizar pontuação adequada em produções escritas.
• Atender  à  modalidade de texto solicitado na proposta  de 

produção.
• Utilizar adequadamente nas produções textuais as classes 

gramaticais: verbo, advérbio, pronome pessoal.
• Utilizar acentuação gráfica obedecendo à tonicidade.
• Revisar  os  próprios  textos,  ainda  que  com  a  ajuda  do 

professor.
Língua oral:

• Identificar  elementos  não  verbais  (gestos,  expressões 
faciais, mudança no tom de voz).

• Perceber  elementos  intencionais  do  texto  (humor,  ironia, 
repetições).

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Substantivo  –  gênero 
(masculino,  feminino, 
macho e fêmea).

 Verbo: revisão dos tempos 
verbais.

 Advérbio (noção).
 Revisão: pronome pessoal.

• Ortografia:
 Uso das terminações ESA, 

EZA.
 Revisão:  tonicidade 

(oxítona,  paroxítona, 
proparoxítona).

• Leitura,  produção  e  revisão 
textual:  textos  humorísticos  e 
científicos. 

 Finalidade do gênero.
 Estruturação  do  texto: 

Iniciais  maiúsculas, 
pontuação e concordância 
verbo-nominal, parágrafo e 
travessão.

Matemática 
Números e operações:

• Resolver situações-problema que envolvam a  multiplicação 
com números naturais.

• Utilizar instrumentos de cálculo: ábacos, material dourado, 
calculadora.

• Compreender o valor posicional de números naturais, lendo, 
registrando e interpretando os mesmos.

• Relacionar a unidade de milhão a 1000.000 de unidades ou 
100 dezenas de milhar.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Grandezas e medidas:

• Estabelecer  relação entre unidades de medida de tempo, 
através de situações-problema.

• Utilizar informações contidas em calendário.
Espaço e forma:

• Compor e decompor figuras geométricas.
• Conhecer características dos sólidos geométricos.

Tratamento da informação:
• Interpretar  tabelas  e  gráficos  para  resolver  situações-

problema.

Matemática
• Sistema  de  numeração  decimal: 

milhões.
• Multiplicação  com  e  sem 

reagrupamento.
• Multiplicação por 10, 100, 1000.
• Sólidos geométricos.
• Medidas  de  tempo:  dia,  mês  e 

ano (calendário).

Ciências 
Ser humano e saúde:

• Comparar  os  órgãos  do  sistema  reprodutor  masculino  e 
feminino.

Ciências
• Conhecendo  as  mudanças  do 

nosso  corpo:  crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.



• Relacionar  hábitos de alimentação saudável  e hábitos de 
higiene alimentar à sua importância à saúde.

• Reconhecer  as  etapas  do  crescimento  e  as  mudanças 
ocorridas no corpo nas fases da vida.

• Alimentação saudável.
• Sistema reprodutor humano.

História
Organizações populacionais:

• Identificar  características  da  sociedade  mineradora  e 
relacionar  a  mineração  à  diversificação  das  atividades 
econômicas.

• Comparar as doenças sofridas pelos escravos e índios no 
Brasil  Império  (na  mineração)  com  as  doenças  dos 
trabalhadores atuais.

• Identificar  benefícios  e  prejuízos  da  corrida  do  ouro  em 
Goiás.

História
• A  mineração  no  Brasil  Colonial 

(doenças sofridas pelos escravos 
africanos  e  indígenas  na 
exploração das minas).

História de Goiás
• A corrida do ouro em Goiás

Geografia
Natureza:

• Conhecer os climas predominantes no Brasil.
• Relacionar  algumas  doenças  causadas  pelo  clima  e 

mudanças climáticas.
Cartografia:

• Ler e interpretar dados de mapas e gráficos.

Geografia
• Climas do Brasil

Geografia de Goiás
• As  variações  climáticas  no 

território goiano.

Artes
• Desenvolver  potencialidades  de  percepção,  reflexão, 

sensibilidade, imaginação.
• Conhecer vida e obra do artista 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
• Orientação sexual.
• Prática de esportes.
• Alimentação.
• Drogas.

Educação Física
• Exercitar-se como forma de obter e manter a saúde física e 

mental.

Educação Física
• Jogos e práticas esportivas como 

busca e manutenção da saúde.

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Saúde os alunos deverão ter produzido 
uma CARTILHA OU ALMANAQUE com textos sobre o mesmo. 



TEMA: Ética          MÊS: Abril          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
como a onomatopéia.

• Identificar regionalismos.
• Inferir informações implícitas em leitura verbal ou não verbal.
• Identificar tema central em contos e fábulas.

Prática de escrita e produção de texto:
• Utilizar  a  gramática  corretamente  em  situações 

contextualizadas.
• Segmentar  o  texto  em  frases  e  parágrafos,  utilizando 

recursos de pontuação exigidos pelo gênero textual.
• Empregar corretamente J ou G, obrigado e obrigada.
• Produzir  textos conforme o gênero proposto.
• Revisar os próprios textos.

Língua oral:
• Identificar  elementos  não  verbais  (gestos,  expressões 

faciais, entonação de voz).
• Reproduzir e/ou dramatizar histórias ouvidas e lidas.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Frase
 Oração
 Sujeito
 Predicado
 Concordância verbal 

(pessoa, tempo, número)
• Ortografia:

 J ou G
 Obrigado, obrigada

• Leitura,  produção  e  revisão 
textual:  contos,  fábulas,  história 
em quadrinhos.
 Estruturação  do  texto: 

Iniciais  maiúsculas, 
pontuação,  concordância 
verbo-nominal,  coerência, 
coesão.

 Finalidade do gênero.

Matemática 
Números e operações:

• Resolver situações-problema envolvendo os significados da 
divisão (exata – dividir em partes iguais e não exata).

• Criar  e  resolver  situações-problema  envolvendo  os 
significados da adição, subtração e multiplicação.

• Ler, registrar e interpretar números naturais, reconhecendo o 
seu valor posicional. 

• Utilizar instrumentos de cálculo:  ábacos,  material  dourado, 
calculadora.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Grandezas e medidas:

• Comparar grandezas de mesma espécie, registrando-as por 
meio de unidades convencionais e não convencionais.

Espaço e forma:
• Entender  conceitos  de  ponto,  reta  e  segmento  de  reta, 

reconhecendo-os nas figuras geométricas. 
Tratamento da informação:

• Ler e interpretar dados representados em tabelas e gráficos.

Matemática
• Divisão  exata  e  não  exata  de 

números naturais.
• Ponto, reta e segmento de reta.
• Medidas:  massa,  capacidade, 

comprimento.
• Revisão  das  operações  de 

adição, subtração e multiplicação 
em situações problema.



Ciências
Ser humano e saúde: 

• Reconhecer que o sistema nervoso comanda todo o corpo 
humano.

• Identificar o sistema nervoso e relacioná-lo a outros órgãos, 
principalmente aos dos sentidos.

Recursos tecnológicos:
• Relacionar  a  doação  de  órgãos  para  transplante  como 

resultado  da  solidariedade  humana  e  da  revolução 
tecnológica.

Ciências
• Sistema nervoso
• Doação de órgãos 

(solidariedade)

História
Organizações populacionais:

• Entender que os movimentos sociais são maneiras lícitas de 
reivindicação de direitos.

• Associar  movimentos históricos ao passado e ao presente 
da história da humanidade.

• Reconhecer  a  importância  do  papel  de  Tiradentes  para  a 
história do Brasil.

• Reconhecer  que  as  formas  de  repressão  violenta  a 
manifestações populares são eticamente incorretas.

• Entender  a  importância  da  ética  nas  relações  sociais, 
principalmente no respeito às diferenças.

História
• Revoltas contra a coroa (período 

monárquico)
• Tiradentes

História de Goiás
• Encontro  de europeus,  índios e 

negros  em  Goiás:  respeito  às 
diferenças.

Geografia
Relações sociais:

• Entender  como  a  população  está  distribuída  no  território 
nacional.

• Identificar relações econômicas,  culturais e sociais entre a 
população.

Cartografia:
• Ler, interpretar e localizar informações contidas em gráficos, 

mapas e tabelas. 
• Localizar  a  distribuição  atual  da  população  no  território 

brasileiro e goiano.

Geografia
• Distribuição  da  população  no 

território brasileiro.
Geografia de Goiás

• População goiana – onde está a 
população

Artes
• Buscar  e  saber  organizar  informações  sobre  a  arte  em 

documentos e acervos presentes na história.
• Estabelecer relações com o trabalho de artes produzido por 

si  e  por  outras  pessoas  sem  discriminações  estéticas, 
artísticas, étnicas e de gêneros.

• Conhecer vida e obra do artista  Aleijadinho.
• Criar tendo como inspiração a obra de Aleijadinho.

Artes
• Vida  e  obra  do  artista 

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 em jogos e brincadeiras, com 

a ajuda do professor.

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 uma 
coletânea de RECONTO DE FÁBULAS OU CONTOS, OU UM CÓDIGO DE ÉTICA EM 
QUADRINHOS sobre o mesmo.



TEMA: Trabalho          MÊS: Maio          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Ler com diferentes objetivos (buscar informações).
• Identificar a unidade temática do texto.
• Identificar  informações  implícitas  e  explícitas  no  gênero 

proposto.
Prática de escrita e produção de texto:

• Utilizar  recursos  de  texto  jornalístico  (linguagem  objetiva, 
tempo verbal, 3ª pessoa, uso de aspas para indicar a fala do 
outro). 

• Utilizar  corretamente  os  substantivos  estudados  em 
contextos de escrita.

• Escrever palavras empregando corretamente x e ch, mesmo 
que utilizando o dicionário. 

• Utilizar mais/mas, meio/meia em situações de escrita e fala.
• Revisar os próprios textos.

Língua oral:
• Dramatizar textos jornalísticos.
• Produzir  e  identificar  elementos  não  verbais  (gestos, 

expressões faciais e entonação de voz).

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Substantivo:  primitivo, 
derivado,  simples  e 
composto.

 Pronome pessoal.
• Ortografia:

 X e CH
 Uso  do  mais/mas, 

meio/meia.
• Leitura,  produção  e  revisão 

textual:  textos  jornalísticos 
(informativos).
 Estruturação  do  texto: 

Iniciais maiúsculas em início 
de  frases  e  títulos,  uso  do 
tempo  verbal,  coerência  e 
coesão.

 Finalidade do gênero.

Matemática 
Números e operações:

• Criar e resolver situações-problema envolvendo as ideias da 
multiplicação e da divisão.

• Entender que a ideia de múltiplos e divisores de um número 
natural está relacionada à ideia de sequência numérica.

• Utilizar instrumentos de cálculo:  ábacos,  material  dourado, 
calculadora.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Espaço e forma:

•  Identificar  relações  entre  o  número  de  elementos  como 
faces, vértices e arestas de um poliedro. 

Matemática
• Multiplicação  com  e  sem 

reagrupamento e divisão exata e 
não exata.

• Divisores  e  múltiplos  de  um 
número natural. 

• Poliedros
• Medidas de tempo: dia, mês, ano 

em situações-problema.



• Explorar a planificação de alguns poliedros.
Grandezas e medidas:

• Utilizar e relacionar entre si unidades de medida de tempo.
Tratamento da informação:

• Coletar  dados  e  informações,  elaborando  formas  para 
organizá-los e expressá-los.

Ciências 
Ser humano e saúde:

• Identificar os órgãos do sistema circulatório relacionando-os 
às suas funções.

• Conhecer e valorizar os profissionais da saúde.
• Identificar alguns componentes do sangue.

Recursos tecnológicos:
• Relacionar a doação de sangue à solidariedade humana e à 

revolução tecnológica.

Ciências
• Sistema circulatório
• Doação de sangue
• Profissionais da saúde

História
Organizações populacionais:

• Reconhecer  o  processo  histórico  do  trabalho  escravo  no 
Brasil,  relacionando  período  escravagista  ao  trabalho 
escravo (ou mal remunerado) nos dias atuais.

• Identificar características do trabalho escravo na região de 
Goiás.

História
• A  escravidão  no  Brasil  –  da 

exploração  do  pau-brasil  aos 
dias atuais.

História do Brasil
• Trabalho  escravo  em  Goiás: 

índios e negros.

Geografia 
Relações sociais:

• Conhecer  as  desigualdades  sociais  que  caracterizam  o 
Brasil.

• Reconhecer  a  necessidade  de  combater  a  injustiças: 
trabalho  infantil,  escravo,  fome,  desigualdade  social, 
discriminação.

• Conhecer  alguns  aspectos  da  economia  goiana  desde  a 
ocupação do território aos dias atuais.

Cartografia:
• Ler, interpretar e localizar informações contidas em gráficos, 

mapas e tabelas.

Geografia
• Brasil  e  economia:  um país  de 

desigualdades.
Geografia de Goiás

• A  economia  goiana:  da 
ocupação  do  território  aos  dias 
atuais.

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 plástico 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.



TEMA: Meio ambiente          MÊS: Junho          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Identificar  informações  que  sejam  relevantes  para  a 
compreensão do texto (em notícias e manifestos).

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• Identificar a unidade temática do texto.

Prática de escrita e produção de texto:
• Produzir textos conforme o gênero solicitado.
• Usar em contextos reais de escrita as palavras mal/mau, l/u 

final, e lh/li.
• Utilizar  corretamente  numeral  e  locução  adjetiva  em 

contextos de escrita.
• Revisar os próprios textos.

Língua oral:
• Manifestar e acolher opiniões.
• Manter  ponto  de  vista  coerente  durante  a  exposição  de 

algum assunto.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Numeral.
 Locução adjetiva.

• Ortografia:
 Uso do mau/mal.
 Palavras  com  L/U  final  e 

LH/LI.
• Leitura,  produção  e  revisão 

textual: gêneros notícias  e 
manifestos. 
 Estruturação  do  texto: 

iniciais  maiúsculas, 
pontuação  e  concordâncias, 
coerência e coesão.

 Finalidade do gênero.

Matemática 
Números e operações:

• Resolver operações matemáticas em expressões numéricas 
envolvendo parênteses (adição,  subtração,  multiplicação  e 
divisão).

• Utilizar instrumentos de cálculo:  ábacos,  material  dourado, 
calculadora.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Espaço e forma:

• Reconhecer ângulos em figuras geométricas e construções, 
classificando-os em retos e não retos.

Grandezas e medidas:
• Compreender  perímetro  como  o  contorno  de  uma  figura 

plana.
• Calcular  o  perímetro  de  figuras  planas  em  malha 

quadriculada ou não.
Tratamento da informação:

• Resolver  situações-problema  em  que  os  dados  são 

Matemática
• Tabelas e gráficos
• Expressões numéricas
• Perímetro
• Ângulos 



apresentados por meio de gráficos de colunas ou de gráficos 
de barra.

Ciências 
Ambiente:

• Entender o conceito de ecossistemas e biomas.
• Conhecer leis relacionadas à preservação do meio ambiente. 
• Conhecer algumas características e curiosidades do bioma 

caatinga.

Ciências
• Ecossistemas  e  biomas: 

definição.
• Efeito estufa.
• Caatinga:  fauna,  flora, 

curiosidades.
História 

Organizações populacionais:
• Conhecer as grandes transformações ocorridas na paisagem 

natural brasileira devido à cultura do café e outras.
• Conhecer  as  origens  das  festas  juninas  e  seu  significado 

cultural. 
• Entender  como  o  homem  explora  os  recursos  naturais  e 

modifica o meio em que vive.

História
• A  cultura  do  café  e  a 

transformação  da  paisagem  no 
Brasil Império.

• Festa junina
História de Goiás

• Exploração  dos  recursos 
naturais ao longo da história.

Geografia
Natureza:

• Conhecer características da Região Nordeste.
Relações sociais:

• Conhecer  as  relações  homem  x  meio  ambiente  e  a 
interferência dessa relação na qualidade de vida no estado 
goiano.

Cartografia:
• Ler, interpretar e localizar informações contidas em gráficos, 

mapas e tabelas.

Geografia
• Região Nordeste

Geografia de Goiás
• Meio ambiente e a qualidade de 

vida em Goiás.

Artes 
• Criar  formas  artísticas  demonstrando  algum  tipo  de 

capacidade ou habilidade, a partir de observação ou não.
• Conhecer vida e obra do artista Alfredo Volpi.
• Criar tendo como inspiração a obra do artista Alfredo Volpi. 

Artes
• Vida  e  obra  do  artista  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 uma manifestação cultural.

Educação Física
• Quadrilha

PRODUTO FINAL

     Ao término dos estudos relacionados ao tema Meio Ambiente os alunos deverão ter 
produzido  uma  COLETÂNEA  DE  TEXTOS  (MANIFESTOS)  SOBRE  O  MESMO  E 
REALIZADO UMA FESTA JUNINA ECOLOGICAMENTE CORRETA.



TEMA: Folclore          MÊS: Agosto          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua portuguesa
Prática de leitura:

• Identificar  informações  implícitas  e  explícitas  para 
compreensão de textos.

• Identificar  efeito  de  sentido  produzido  pelo  uso  da 
pontuação.

• Estabelecer relação causa e consequência entre partes do 
texto.

Prática de escrita e produção de texto:
• Atender à modalidade de texto proposta na produção.
• Utilizar  corretamente  recursos  de  coesão:  preposição, 

artigo, pronome, advérbio.
• Revisar os próprios textos e de outros.
• Usar  corretamente  em situações  reais  de  escrita:  alguns 

parônimos: onde/aonde, têm/tem, vêm/vem.
Língua oral:

• Dramatizar textos.
• Perceber os elementos intencionais do texto (terror).
• Reproduzir histórias ouvidas ou lidas.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Revisão  das  classes 
gramaticais  estudadas  no  1º 
semestre.

 Preposição.
 Locução Adverbial.

• Ortografia:
 Parônimos  (cesta/sexta, 

sessão/seção).
 Onde e aonde.
 Uso de têm/tem e vêm/vem.

• Leitura,  produção  e  revisão 
textual:  gêneros  instrucionais  e 
contos de terror. 
 Estruturação do texto: iniciais 

maiúsculas,  pontuação, 
concordância  verbo-nominal, 
coerência e coesão.

 Finalidade do gênero.
Matemática 

Números e operações:
• Identificar  fração  como  representação  que  pode  estar 

associada a diferentes significados.
• Ler, escrever, comparar e representar números racionais na 

forma fracionária e decimal na reta numérica.
• Resolver  situações-problema  que  envolvam  as  ideias  de 

adição, subtração, multiplicação e divisão.
• Utilizar instrumentos de cálculo: ábacos, material dourado, 

calculadora.
• Desenvolver estratégias de cálculo mental.

Espaço e forma:

Matemática
• Calendário
• Frações:  ideia  de  fração  – 

representação  fracionária, 
representação  decimal,  leitura, 
simplificação, e comparação. 

• Círculo e circunferência.
• Área. 
• Revisão  das  operações 

matemáticas  de  adição, 
subtração,  multiplicação  e 



• Entender a ideia de círculo e circunferência.
• Entender a área como a medida de superfície de uma figura 

plana.
• Resolver situações-problema que envolvam o perímetro e a 

área  de  retângulo  e  quadrado,  desenhados  em  malha 
quadriculada ou não.

Grandezas e medidas:
• Localizar  informações  de  medidas  de  tempo  a  partir  do 

calendário.
Tratamento da informação:

• Ler  e  localizar  informações  contidas  em  um  gráfico  de 
barras e/ou colunas duplas.

divisão.

Ciências 
Natureza:

• Conhecer características do bioma cerrado.
• Desenvolver atitudes de preservação desse bioma.

Ser humano e saúde:
• Identificar os órgãos do sistema respiratório.
• Entender que a respiração é o processo de absorção do 

oxigênio e a eliminação do gás carbônico.

Ciências 
• Ecossistemas  e  biomas:  cerrado 

– características e preservação.
• Sistema respiratório.

História 
Organizações populacionais:

• Identificar as diferenças entre os diversos grupos e culturas 
que  constituem  o  povo  brasileiro  e  a  riqueza  dessa 
diversidade.

• Conhecer  algumas  contribuições  culturais  trazidas  pelos 
imigrantes ao povo goiano.

História 
• Os  imigrantes  na  história  do 

Brasil:  italianos,  alemães, 
japoneses, sírio-libaneses.

História de Goiás
• Contribuição dos imigrantes para 

a cultura goiana.
• Goiás: festas e folguedos

Geografia 
Natureza:

• Conhecer características da região Centro-Oeste.
• Identificar  características  da  vegetação  nativa  de  Goiás, 

bem como a degradação e a preservação da mesma.
Cartografia:

• Ler e localizar informações em mapas diversos.

Geografia 
• Região Centro-Oeste

Geografia de Goiás
• Vegetação nativa: características, 

degradação e preservação.

Artes 
• Estabelecer relações com o trabalho de artes produzido por 

si e por outras pessoas.
• Conhecer vida e obra do artista 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...



TEMA: Civismo/Eleições          MÊS: Setembro          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Identificar  informações  implícitas  e  explícitas  para  a 
compreensão  de  textos  jornalísticos,  informativos, 
publicitários e de opinião.

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• Identificar elementos que constituem um texto de opinião.

Prática de escrita e produção de texto:
• Produzir textos conforme o gênero solicitado.
• Revisar os próprios textos e de outros.
• Distinguir e empregar corretamente os sons do X.
• Utilizar em situações reais de escrita o porque, por que e por 

quê.
Língua oral:

• Manter o ponto de vista coerente ao longo de um debate ou 
uma apresentação.

• Argumentar sobre assuntos polêmicos, mantendo ponto de 
vista coerente.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Interjeição.
 Revisão de verbo e  tempos 

verbais.
 Revisão  de  outras 

necessidades  apresentadas 
pela turma.

• Ortografia:
 Porque, por que e por quê.
 Sons do X.

• Leitura,  produção  e  revisão  de 
texto:  publicitários  (propaganda 
política) e textos de opinião.
 Estruturação  do  texto: 

iniciais  maiúsculas, 
pontuação  e  concordância, 
coerência e coesão.

 Finalidade do gênero.
Matemática

Números e operações:
• Identificar  números  decimais  como  representação  de 

números racionais.
• Identificar a localização de números racionais representados 

na forma decimal na reta numérica.
• Resolver  situações-problema  com  números  fracionários 

envolvendo adição e subtração.
• Utilizar instrumentos de cálculo:  ábacos,  material  dourado, 

calculadora.
• Desenvolver estratégias de cálculo mental.

Matemática
• Frações equivalentes.
• Adição e subtração de frações.
• Números  decimais:  ideia  de 

décimos,  centésimos  e 
milésimos. 

• Estatística. 



Tratamento da informação:
• Interpretar e utilizar dados contidos em tabelas e gráficos na 

resolução de situações-problema.
• Construir tabelas e gráficos para apresentar dados coletados 

ou obtidos em textos jornalísticos.
Ciências 

Natureza:
• Conhecer as formas de vida dos biomas Amazônia e Mata 

Atlântica.
• Reconhecer a importância da preservação desses biomas.
• Estabelecer paralelo entre os dois biomas.

Ciências
• Amazônia  e  Mata  Atlântica: 

características e preservação.

História
Organizações populacionais:

• Conhecer  o  processo  histórico  de  organização  política  do 
Brasil, relacionando passado e presente.

• Entender a diferença entre capitania (província) e estado e 
as vantagens dessa transformação para o estado.

História 
• Organização política do Brasil da 

colônia aos dias atuais: linha do 
tempo,  tipos  de  governo, 
características principais de cada 
um.

História de Goiás
• Goiás: de capitania a estado.

Geografia 
Cartografia:

• Ler e localizar informações em mapas diversos.
Natureza e sociedade:

• Conhecer características das regiões Norte e Sudeste.
• Identificar  as  transformações  ocorridas  no  espaço  com  a 

construção das cidades de Brasília e Goiânia.

Geografia 
• Região Sudeste
• Região Norte

Geografia de Goiás
• As construções  das  cidades  de 

Goiânia e Brasília.

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 injustiças, trabalho 

infantil  e  escravo,  fome,  desigualdades  sociais, 
discriminações.

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

Educação Religiosa
• Democracia e 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 textos JORNALÍSTICOS OU DE OPINIÃO sobre o mesmo.



TEMA: Crianças – direitos e deveres          MÊS: Outubro          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Práticas de leitura:

• Identificar elementos de contos fantásticos.
• Identificar falas do narrador e do personagem.
• Ler em voz alta e com fluência diferentes tipos de textos.

Prática de escrita e produção de texto:
• Obedecer  a  regras  de  norma  padrão  de  concordância 

verbo-nominal.
• Produzir textos conforme o gênero solicitado.
• Revisar os próprios textos e de outros.
• Utilizar  a  conjunção  como  recurso  coesivo  em  produção 

textual.
• Utilizar  convencionalmente  se  não/senão,  a  fim/afim  e 

palavras com isse e ice.
Língua oral:

• Relatar histórias e casos do dia a dia.
• Reproduzir e dramatizar histórias ouvidas e lidas.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Conjunção. 
Revisão  gramatical  dos 
conteúdos  em  que  a  turma 
demonstrar necessidade.

• Ortografia:
 Uso de: se não/senão e 
a fim/afim.
 Palavras com ISSE e ICE.

• Leitura,  produção  e  revisão 
textual:  contos  fantásticos  e 
textos informativos. 
 Estruturação de texto: Iniciais 

maiúsculas,  pontuação, 
concordância,  coerência  e 
coesão.

 Finalidade do gênero.

Matemática
Números e operações:

• Ler,  escrever,  comparar  e  representar  números  racionais 
nas formas fracionárias e decimais, na reta numérica.

• Resolver  situações-problema  envolvendo  multiplicação  e 
divisão de frações.

• Entender a ideia de porcentagem como a representação da 
parte de um inteiro.

Matemática
• Fração: multiplicação e divisão.
• Números  decimais:  adição  e 

subtração.
• Ideia de porcentagem.
• Formas  geométricas  em  malha 

quadriculada.



• Resolver  situações-problema  que  envolvam  o  uso  da 
porcentagem na vida cotidiana.

• Utilizar instrumentos de cálculo: ábacos, material dourado, 
calculadora.

• Desenvolver estratégias de cálculo mental.
Espaço e forma:

• Utilizar  malha  quadriculada  para  representar  formas 
geométricas.

Tratamento da informação:
• Organizar,  representar  e  ler  informações  contidas  em 

gráficos e tabelas de dupla entrada.
Ciências 

Ambiente:
• Conhecer  características  dos biomas Pantanal  e Campos 

sulinos.
Ser humano e saúde:

• Aprender sobre o modo de vida das populações ribeirinhas 
relacionadas ao Pantanal.

Ciências 
• Pantanal e população ribeirinha.
• Campos sulinos.

História 
Organizações populacionais:

• Relacionar  o  estatuto  da  criança  e  do  adolescente  com 
situações do dia a dia.

• Identificar  aspectos  do  sistema  de  governo  republicano 
desde sua implantação aos dias atuais.

História:
• Estatuto  da  criança  e  do 

adolescente.
• A  República  no  Brasil:  ontem  e 

hoje.
História de Goiás

• A proclamação da República e o 
estado de Goiás.

Geografia 
Cartografia:

• Ler e localizar  informações em mapas, tabelas e gráficos 
diversos.

• Localizar áreas onde ainda ocorre trabalho infantil.
Natureza:

• Conhecer características das regiões Norte e Sul.

Geografia
• Região  Norte  (se  houver 

necessidade  de  continuidade  do 
conteúdo).

• Região Sul
• Trabalho Infantil

Geografia de Goiás
• Trabalho infantil em Goiás

Artes
• Conhecer  e  saber  identificar  a  arte  como  fato  histórico 

contextualizado nas diversas culturas.
• Conhecer vida e obra do artista Cândido Portinari. 
• Criar tendo como inspiração a obra de Cândido Portinari.

Artes 
• Vida  e  obra  do  artista  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, 
OU  AS  BRINCADEIRAS/BRINQUEDOS  PREFERIDOS,  REPORTAGENS  SOBRE 
TRABALHO INFANTIL...



TEMA: Sociedade e consumo          MÊS: Novembro e dezembro          ANO: 2010

HABILIDADES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Prática de leitura:

• Identificar elementos constituintes de cartas de reclamação 
e solicitação.

• Identificar o tema de um texto.
• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Prática de escrita e produção de texto:
• Atender à modalidade de textos solicitados na proposta de 

produção.
• Segmentar texto em frases e parágrafos.
• Manter coerência textual na continuidade temática do texto.
• Revisar os próprios textos e de outros.
• Utilizar  corretamente  em  contextos  de  escrita:  trás,  traz, 

atrás; cerca de, a cerca de, acerca de,  hífen.
Língua oral:

• Dramatizar textos.
• Empregar  linguagem  com  maior  nível  de  formalidade 

quando a situação social o exigir.

Língua Portuguesa
• Gramática:

 Revisão  gramatical  das 
necessidades da turma.

• Ortografia:
 Trás, traz, atrás.
 A cerca de, cerca de, acerca 

de.
 Uso do hífen: nova ortografia.

• Leitura,  produção  e  revisão  de 
texto: reclamação, solicitação. 

 Estruturação  do  texto:  iniciais 
maiúsculas,  pontuação  e 
concordâncias,  coerência  e 
coesão.

 Finalidade do gênero.

Matemática 
Números e operações:

• Identificar diferentes representações de um mesmo número 
racional: fração, decimal, porcentagem.

• Resolver situações-problema utilizando a escrita decimal de 

Matemática
• Números decimais
• Porcentagem
• Sistema monetário
• Estatística 



cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
• Utilizar instrumentos de cálculo: ábacos, material dourado, 

calculadora.
• Desenvolver estratégias de cálculo mental.

Tratamento da informação:
• Organizar,  representar  e  ler  informações  contidas  em 

gráficos e tabelas.
Grandezas e medidas:

• Resolver  problemas  de  cálculo  de  área  e  perímetro  de 
figuras planas.

• Revisão de perímetro e área

Ciências 
Ser humano e saúde:

• Conhecer os órgãos do aparelho digestivo.
• Entender o processo de digestão.

Recursos tecnológicos:
• Concluir  que  o  desenvolvimento  tecnológico  interfere 

positiva e negativamente no modo de vida das pessoas.
• Identificar as diversas formas de energia e do seu uso.

Ciências
• Formas e uso da energia.
• Consumo  e  desperdício:  os 

pecados das cidades grandes.
• Aparelho digestivo.

História
Relações sociais:

• Identificar  conquistas  e retrocessos do povo brasileiro  na 
era Vargas.

• Entender que a ditadura é um impedimento à democracia.

História
• A Era Vargas.

História de Goiás
• Reflexos  da  Era  Vargas  no 

Estado de Goiás.
Geografia

Natureza:
• Identificar as principais formas do relevo brasileiro.
• Conhecer  os  agentes  naturais  e  humanos  que  podem 

modificar o relevo.
• Identificar os principais rios e bacias hidrográficas do Brasil 

e entendê-los como elementos formadores da paisagem.

Geografia 
• Brasil: Formas de relevo. 
• Brasil: Hidrografia.

Geografia de Goiás
• Relevo predominante em Goiás.
• Principais  rios  e  bacias 

hidrográficas de Goiás.
Artes 

• Construir,  a  partir  de  materiais  recicláveis,  jogos, 
brinquedos e artesanato.

• Conhecer obras produzidas por artistas populares.
• 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-econômicas e ambientais 

do consumismo.

Educação Religiosa
• Consumo x 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 UMA COLETÂNEA DE TEXTOS DE RECLAMAÇÃO OU solicitação 
sobre o mesmo.




