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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

“... dar, a todos, o mesmo ponto de partida.  

Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” 

Mário Quintana 

 
 
          Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Todas as atividades que os estudantes realizam na escola, nas diversas áreas de 

conhecimento, estão relacionadas com objetivos de aprendizagem. 

Neste documento, listamos as habilidades (objetivos de aprendizagem)  que seu(sua) filho(a) 

deverá desenvolver neste bimestre. Além das habilidades, registramos os objetos de conhecimento 

(conteúdos) mais significativos que serão vistos ao longo do bimestre e, também, algumas 

indicações de referências para o estudo. 

 Esta lista de objetos de conhecimento e habilidades é uma forma de orientar a organização 

do estudo diário de seu(sua) filho(a), não apenas para a realização de provas. Uma lista igual a 

esta, de cada componente curricular, será afixada nos cadernos dos alunos, para que construam 

legendas de orientação, façam anotações importantes e possam consultá-la durante todo o 

bimestre, como forma de acompanhar e nortear o andamento dos estudos realizados em sala.  

O objetivo deste documento é aproximar as famílias do currículo da escola, para que os 

senhores possam, ainda mais de perto, acompanhar seu(sua) filho(a) tanto no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola quanto no seu preparo para a participação nos momentos privilegiados de 

estudo: as provas. 

Lembramos que o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o planejamento 

feito pelos professores precisa ser flexível, ou seja, poderá ser alterado de acordo com a 

necessidade e/ou com os progressos dos estudantes de sua turma durante o processo de 

aprendizagem. Caso isso aconteça, as pequenas alterações serão registradas no mapa de objetos 

de conhecimento e habilidades afixado no caderno do(a) estudante.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos aos exercícios e trabalhos que serão propostos 

aos estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem a 

professora ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

Com amizade, 

Equipe pedagógica CIMAN 
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Língua Portuguesa – 1º bimestre                         *Práticas de Linguagem 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

* Leitura e escuta (compartilhada 
e autônoma) 
 
 Leitura de imagens 

 Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente. (EF15LP01) 
 Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. (EF15LP18) 
 Ler e compreender através através de imagens, 
fazendo interpretações da história. 
 Ler, compreender e interpretar texto não verbal. 
 Identifcar acontecimentos da história 
separando-os em introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 

 
Páginas 
12 a 14. 

 
 

Registros no 
caderno 

 
 

Atividades  
em folha 

 
Livro didático 

 Textos narrativos 
 Contos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Estabelecer expectativa em relação ao texto 
que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre saliências 
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 
própria obra, confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
de textos. (EF15LP02) 
 Reconhecer que os textos literários fazem 
parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, 
como patrimônio artístico da humanidade. 
(EF15LP15) 
 Ler e compreender, em colaboração com 
colegas e com ajuda do professor e, mais tarde, 
de maneira autônoma, textos narrativos de maior 
porte. (EF15LP16) 
 Ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de textualidade 
adequado. (EF35LP01) 
 Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho 
da leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 
meios digitais para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. (EF35LP02) 
 Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando a compreensão global. 
(EF35LP03) 
 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP04) 
 Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto 
da frase ou do texto. (EF35LP05) 

 
Registros no 

caderno 
 
 
 
 
 
 

Atividades  
em folha 

 
 
 

Livro didático 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 

 PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

 PROVA BIMESTRAL       
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Língua Portuguesa – 1º bimestre                         *Práticas de Linguagem 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

 Textos em versos 
 Poema 
 Cantiga 
 Versos, estrofes e rimas 

 Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. (EF15LP17) 
 Produzir poemas, levando em conta suas 
características essenciais. 
 Produzir escritas de poemas com ou sem 
rimas. 
 Reconhecer que o poema é formado por versos 
e estrofes. 

 
Registros no 

caderno 
 

Atividades  
em folha 

 
Livro didático 

 Textos expositivos 
 Informações sobre animais. 
 Texto: o dicionário. 
 Projeto de escrita (leitura 

compartilhada) 

 Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando a compreensão global. 
(EF35LP03) 
 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas 
sobre escrita de palavras, especialmente no caso 
de palavras com relação irregulares fonema-
grafema. (EF35LP12) 
 

 
Registros no 

caderno 
 

Atividades  
em folha 

 
Livro didático 

 Textos de relato 
 Biografia 
 Autobiografia 

 Ler, interpretar e identificar as características 
de uma biografia e/ou autobiografia. 

 

 Texto: História em 
quadradinhos 

 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, 
de letras, onomatopeias). (EF15LP14) 
 Identificar, a partir da leitura de textos em 
quadrinhos, as principais características desse 
tipo de texto. 

 

 * Produção de texto/ Escrita 
(compartilhada e autônoma) 

 
 Produção de texto 

 Textos expositivo 
 Textos narrativos: conto 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação (onde 
o texto vai circular); o suporte (qual é o portador 
do texto); a linguagem, organização e forma do 
texto e seu tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que for preciso, 
informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. (EF15LP05) 
 Reler e revisar o texto produzido com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, para 
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. (EF15LP06) 
 Editar a versão final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 
ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. (EF15LP07) 
 Utilizar software, inclusive programas de edição 
de texto, para editar e publicar os textos 
produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis. (EF15LP08) 
 
 

Projeto  

de  

Escrita 

 

 

 

Portfólio 

 

 

 

Registros  

no caderno 

 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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Língua Portuguesa – 1º bimestre                         *Práticas de Linguagem 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

 Cópia 
 
 
 

 
 

 

 Copiar textos breves, mantendo suas 
características e voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das 
palavras e pontuação. (EF12LP03) 
 Transcrever de forma correta, textos, frases, 
palavras e expressões. 

 
 

Registros  
no caderno 

* Oralidade 
 
 Leitura de imagens 
 
 
 

 Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes à 
imagem e solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. (EF15LP10) 
 Identificar finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). (EF15LP13) 

 
 

 

 Textos em versos 
 Poemas 
 Cantigas 

 Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 
(EF15LP19) 
 Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. (EF35LP28)  

 

 Textos expositivo 
 Projeto de escrita 

 Expressar-se em situações de intercâmbio oral 
com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a 
palavra com tom de voz audível, boa articulação 
e ritmo adequado. (EF15LP09) 
 Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário. (EF15LP10) 
 Reconhecer características da conversação 
espontânea presencial, respeitando os turnos de 
fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, 
de acordo com a situação e a posição do 
interlocutor. (EF15LP11) 
 Atribuir significado a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, como 
direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz. (EF15LP12) 
 Identificar finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). (EF15LP13) 
 Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas, telejornal para público infantil com 
algumas notícias e textos de campanhas que 
possam ser repassados oralmente ou em meio 
digital, em áudio ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa, a organização específica 
da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto/finalidade dos textos. (EF03LP22) 
 
 
 

 

Apresentação do 

projeto de escrita 

 

 

 

Registros  

no caderno 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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Língua Portuguesa – 1º bimestre                         *Práticas de Linguagem 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

 * Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 
 
 Ordem alfabética ampliada 

 Introdução ao uso do 
dicionário 

 Significação vocabular 
(sinonímia) 

 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. (EF35LP12) 
 Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. (EF03LP02) 
 Consultar o dicionário para resolver dúvidas de 
significados e grafia das palavras.  
 Identificar e nomear as letras do alfabeto. 
 Compreender critérios e procedimentos para 
organização de palavras em ordem alfabética. 
 Organizar em ordem alfabética. 
 Recuperar relações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a 
continuidade do texto. ((EF35LP06) 
 (EF02LP10) 

 

 

 

Registros  

no caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 

Livro didático 

 Ortografia das palavras 
 GA/JÁ; GO/JO; GU/JU; G. 
 M/N (nasalização) 
 S=/Z/ e /S/ 
 LH, NH, CH 
 O (e não U)/ E (e não I) em 

final de sílaba átona. 
 Letra maiúscula e minúscula 
 

 Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema. (EF35LP13) 
 Ler e escrever corretamente palavras com os 
dígrafos lh, nh, ch. (EF03LP03) 
 Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas 
– c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em 
sílaba átona em final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). (EF03LP01) 
 Utilizar adequadamente as letras maiúsculas e 
minúscilas de acordo com a situação. 
 Escrever corretamente, palavras cujo som tem 
relação direta com a grafia e palavras que 
apresentam caractetísticas ortográficas 
trabalhadas. 

Atividades  

em folha 

 

 

 

Livro didático  

 

Registros  

no caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 Família de palavras 
 Sufixação 
 Prefixação 

 Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na 
formação de palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para formar novas 
palavras. (EF03LP10) 
 Compreender a formação de palavras através 
de elementos mórficos. 

Atividades  

em folha 

 

 

Registro  

no caderno 

 Recursos do sistema de 
pontuação 
 Ponto-final 
 Ponto de exclamação 
 Ponto de interrogação 
 Vírgula em datas e 

enumerações 

 Identificar a função na leitura e usar na escrita 
ponto final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão. (EF03LP07) 
 
 
 
 
 
 

Atividades  

em folha 

 

Livro didático 

 

Registro  

no caderno 
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Língua Portuguesa – 1º bimestre                         *Práticas de Linguagem 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

 Revisão de identificação, em 
textos, do: 
 Substantivo 
 Artigo 
 Adjetivo 

 
           
 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. (EF35LP12) 
 Identificar nome/substantivo em texto. 
 Identicar adjetivos em textos. 

Registros no 

caderno 

 

Livro didático 

 

Atividades  

em folha 

 Revisão da classificação do 
substantivo 
 Comum 
 Próprio 
 Aumentativo 
 Diminutivo 
 Singular  
 Plural 
 Masculino 
 Feminino 

 

 Classificar o substantivo em comum/próprio, 
aumentativo/diminutivo, singular/plural, 
masculino/feminino. 

 

 

 Prova 

integrada 

 

 Prova 

bimestral 

 Classificação do artigo 
 Definido 
 Indefinido 

 

 Identificar o uso dos artigos definidos e 
indefinidos em frases e textos. 

 

 

 Relação entre as classes 
gramaticais em textos 

 Identificar e diferenciar, em textos, substantivos 
e verbos e suas funções na oração: agente, ação, 
objeto da ação. (EF03LP08) 
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Matemática – 1º bimestre 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
 

* Números e operações 
 
 Uso social do número 
 
 Leitura e escrita de números até 
1.000 
 
 Resolução de situação problema. 
 
 Reta numérica (sequência numérica) 
Ordem crescente e descrescente 

Habilidades: 01, 02, 04,10 
 

 Fazer contagem.   
 Interpretar informações numéricas.  
 Identificar padrões na escrita e na leitura 
dos números.  
 Resolver situação aditiva com a ideia de 
acrescentar ou contar para frente e para 
trás.  
 Comparar números.  
 Dominar ordem crescente e decrescente 
dos números. 

 

Livro didático 

 

 

Registro no 

caderno 

quadriculado  

 Números ordinais Habilidade: 01 
 

 Retomar a noção de número ordinal. 
 Ler e escrever números ordinais por 
extenso. 
 Reconhecer número em uma fila.  

 

      

 

 Contagem e comparação de 
quantidades 

 Números par e ímpar 
 

Habilidade: 01 
 

 Realizar contagens.  
 Identificar paridade de um número.  
 Reconhecer e grafar corretamente os 
números. 

 

 Compreensão dos significados das 
operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) 
 
 

Habilidades: 06,07, 08 
 

 Compreender, progressivamente, os 
significados operatórios: 
da adição – juntar quantidades e 
acrescentar uma quantidade a outra. 
da subtração – tirar uma quantidade de 
outra, verificar "quanto falta" em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar 
a diferença entre duas quantidades, em 
situações sem desagrupamento.  
da multiplicação – com relação à adição 
repetida, maneira de encontrar o total de 
objetos em uma organização retangular, 
sua relação com proporcionalidade e 
meio para encontrar o total em situações 
combinatórias. 
da divisão – repartir em porções iguais e 
verificar quantas vezes uma quantidade 
cabe em outra.  
 Repartir objetos distribuindo um a um, 
com eventual uso de recursos concretos. 
 Conhecer a divisão com resto. 

 

 

 

 

 

 

 Resolução de situações-problema 
 Cálculo mental 
 Registros das estratégias de cálculo 

 

Habilidade: 05 
 

 Resolver problemas matemáticos.  
 Fazer estimativas.  
 Reconhecer imagens e padrões, fazer 
classificações e correspondências. 
 Relacionar função de um objeto com 
sua forma. 
 Construir e resolver situações de 
repartir em partes iguais. 
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Matemática – 1º bimestre 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
 

 Tratamento da Informação/ 
Probabilidade e Estatística 
 
 Leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos 
 

Habilidades: 26, 27 e 28 
 

 Fazer comparação entre quantidades.  
 Registrar quantidades.  
 Representar informações iniciais 
gráficas.  
 Coletar e registrar informações.  
 Resolver problemas. 
 Comparar informações do gráfico.  

 

 

 

 
 
 
 

 Grandezas e medidas 
 
 Sistema monetário 
 
 

Habilidade: 24 
 

 Identificar e representar quantias. 
 Somar quantias efetuando trocas. 
 Desenvolver cáculo mental. 

 
 

 

  Medidas de massa 
 

  

Habilidades: 17,18,19 
 

 Comparar e estimar pesos. 
 Medir com régua. 
 Resolver problemas. 

 

 

 

 Medidas de comprimento 
 

Habilidades: 17, 18,19 
 

 Medir com régua. 
Resolver problemas. 

 

 

 Medidas de tempo. 
 

Habilidades: 22, 23 
 

 Reconhecer e empregar unidade de 
medida de tempo de uso social.  
 Interpretar textos. 
 Explorar calendário. 
 

 

 

* Pensamento Algébrico 
 Desafios matemáticos 

Habilidade: 04 
 

 Descrever um padrão ou regularidade 
de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas. 
 Descrever os elementos ausentes em 
sequências.  
 Resolver desafios matemáticos por 
meio de estratégias diversas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Espaço e Forma/ Geometria 
 
 Formas geométricas planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo): 
reconhecimento e características 

 

Habilidade: 12 
 

 Identificar figuras espaciais em 
representações bidimensionais.  
 Comparar a posição de elementos 
utilizando vocabulário adequado.  
 Compreender tabela de dupla entrada.  
 Identificar e nomear em diferentes 
posições quadrado, retângulo, círculo e 
triângulo.  
 Reconhecer as formas geométricas 
planas em objetos do cotidiano.   
 Identificar e criar padrões geométricos 
envolvendo forma, tamanho e cor.  
 Identificar informações relevantes nas 
imagens. 
 Classificar uma mesma coleção 
segundo critérios variados. 
Comparar formas de sólidos geométricos.   
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Matemática – 1º bimestre 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
 

 Vista Superior 
 Posições e orientação no espaço 

 
 
 
 

 Esboçar roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes familiares, 
assinalando entradas, saídas e alguns 
pontos de referência.  
 Ler a vista superior do ambiente. 
 Associar a vista em perspectiva de um 
objeto ou de uma paisagem com sua vista 
superior. 
 

 

 Padrões Geométricos 
 

 Explorar simetria em figuras 
geométricas planas. 
 

 

 
Educação financeira 
       Poupar / guardar 

  Cofrinho da Solidariedade 

 Praticar a habilidade de guardar para 
um objetivo comum, trabalhar em equipe, 
tomar decisões coletivas, cumprir tarefas 
em etapas, organizar e classificar.  
 Perceber processos. 
 Fazer comparações, praticar paciência 
para atingir objeticos pessoais e coletivos.  
 Desenvolver empatia e praticar 
solidariedade. 
 

 

 

Produção de materiais 
 Fábrica de papel 
 
 

 Descobrir os materiais e processos 
pelos quais os produtos de papel passam 
para ser produzidos. 
 Perceber que leva tempo, que consome 
água, energia, trabalho de diversas 
pessoas...  
 Entender que, quando consumimos 
sem pensar, sem necessidade, por 
impulso, quando usamos produtos pela 
metade..., estamos desperdiçando 
dinheiro, acelerando a destruição da 
natureza.  
 

 

Lixo e consumo 
 Quanto tempo o lixo fica no lixo? 
 
 

 Treinar a habilidade de ordenar. 
 Perceber o tempo de degradação de 
diferentes materiais utilizados no dia a 
dia. 
 Pensar sobre a separação dos 
materiais para viabilizar a reciclagem. 
 Perceber que o lixo descartado polui a 
natureza. 
 

 

Necessidades 
 Definindo prioridades.  
 
 

 Compreender que trocamos coisas 
para suprir necessidades e desejos.  
 Perceber que existem itens que são 
essenciais para a qualidade de vida, 
 Treinar a habilidade de selecionar 
prioridades. 
 Perceber que ter além do necessário 
amplia possibilidades e opções de 
escolha, inclusive a possibilidade de 
emprestar ou doar para quem não tem. 
 

 

 Prova integrada 

 

 Prova bimestral 
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                       Ciências Sociais – História e Geografia 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
 

HISTÓRIA – 1º bimestre 
Os grupos sociais e a história do 
município 
 Os grupos sociais na formação 
do município 

 (01) Reconhecer alguns grupos sociais 
que participaram da formação do município 
de Dourados (MS). 
 Selecionar fatos em linha do tempo e 
classificar conforme os critérios de 
anterioridade e posterioridade 

 

Livro didático 

 Grupos sociais do seu município 
ao longo do tempo 

 (02) e (07) Reconhecer alguns grupos 
sociais que participaram da formação do 
município onde vive. 
 (EF03HI02) e (EF03HI07) Identificar os 
anos em que ocorreram alguns fatos 
marcantes da história do município. 

 

Livro didático 

 Grupos sociais e influências 
culturais 

 (03) Identificar as influências culturais dos 
diversos grupos populacionais. 
 Comparar algumas formas de lazer dos 
afro-brasileiros em diferentes tempos e 
identificar mudanças e permanências. 

 

 

 Eventos marcantes do município 
 
 
 Brasília é diferente 
 
 Comparação de Brasília com 
alguns municípios brasileiros 
 Semelhanças e diferenças entre 
Brasília (capital federal) e os 
municípios do Brasil 
 Por que Brasília não é município? 
 Por que Brasília não tem prefeito 
nem vereador? 
 A organização da capital federal 
em RAs 

 (03) Comparar diferentes opiniões sobre 
eventos ocorridos no município e identificar 
semelhanças e diferenças. 
 Identificar diferentes visões sobre um 
mesmo acontecimento em um mesmo 
tempo. 
 Identificar as formas de organização 
político-social da capital federal, Brasília. 
 Estabelecer relações de similaridade e de 
diferenciação entre os estudos feitos durante 
o bimestre sobre o conceito de município (e 
suas características) e as formas 
diferenciadas de organização político-social 
adotadas em Brasília. 

 

 Prova integrada 

 

 Prova bimestral 
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                       Ciências Sociais – História e Geografia 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
 

GEOGRAFIA – 1º bimestre 
Os grupos sociais e os lugares de 
viver 
    
 As pessoas e as atividades de 
lazer e esportivas 

 (01) Reconhecer diferentes atividades 
culturais realizadas no campo e na cidade e 
sua importância para a criação de vínculos 
comunitários. 
 Identificar e comparar diferentes tipos de 
atividades esportivas e de lazer realizadas 
em diversos locais. 
 Representar atividades de esporte e lazer 
do lugar de viver, a partir de desenho de 
memória. 

 
 

 
Livro didático 

 
Registros no 

caderno 
 

 

   
 As pessoas e as atividades 
artísticas 
 

 (01) Identificar diferentes tipos de 
atividades culturais realizadas em diversos 
locais. 
 Produzir um texto em gênero de literatura 
de cordel. 
 Investigar sobre atividades artísticas que 
costumam ser realizadas no lugar de viver. 
 Indicar trajeto em uma representação de 
parque público, desenvolvendo noções de 
orientação e lateralidade. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 As influências culturais dos povos 
e comunidades tradicionais 
 

 (02) e (03) Identificar influências culturais 
de povos e grupos sociais que vivem no 
Brasil. 
  Reconhecer a adversidade cultural de 
vários tipos de comunidades tradicionais e 
povos indígenas brasileiros. 
 Investigar sobre a influência dos povos 
indígenas na cultura brasileira. 

 

 

 

 

 

 Prova integrada 

 

 Prova bimestral 

 

 

 

 
 

 

 Influências culturais: povos 
africanos, europeus e asiáticos 

 

 (02) e (03) Comparar jogo de origem 
africana com outros existentes no lugar de 
viver. 
 Reconhecer a influência dos povos 
europeus e asiáticos na cultura brasileira e 
no lugar de viver.  
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                       Ciências Naturais – 1º bimestre  

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 

Os animais 
 Organização e classificação 
 

 (04) Conhecer a diversidade de grupos de 
animais. 

 

 
Livro didático 

 

  Características dos animais 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreender o que significam organização e 
classificação por meio de um exemplo prático. 
 Identificar nas imagens características que 
podem ser usadas para classificar os animais. 
 (05) Conhecer a diversidade de grupos de 
animais. 
 Aprender sobre as características que podem 
ser usadas para classificar os animais. 
 Compreender a função da cobertura do corpo 
dos animais. 
 Identificar os diferentes ambientes em que os 
animais vivem. 
 Identificar a forma de locomoção dos animais. 
 Compreender os diferentes mecanismos de 
respiração dos animais. 
 Reconhecer que os animais têm diferentes 
tipos de alimentação. 
 Reconhecer que os animais crescem e se 
reproduzem. 
 Distinguir duas formas de nascimento dos 
animais: do corpo da fêmea e de ovos. 

 
 

Registros no 
caderno 

A classificação dos animais 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (06) Compreender e classificar os seres vivos 
significa organizá-los em grupos de acordo coim 
suas características. 
 Conhecer dois grandes grupos de 
classificação dos animais: vertebrados e 
invertebrados. 
 Reconhecer que os vertebrados apresentam 
esqueleto interno, enquanto os invertebrados 
não apresentam esqueleto interno. 
 Reconhecer algumas características gerais 
dos animais invertebrados. 
 Verificar que os invertebrados têm diferentes 
formatos e coberturas do corpo. 
 Conhecer a diversidade dos animais 
invertebrados. 
 Conhecer a classificação dos animais 
vertebrados em peixes, anfíbios, reptéis, 
mamíferos e aves. 
 Compreender que os vertebrados têm 
diferentes coberturas do corpo e membros 
locomotores. 

 
 
 
 
 

 Prova integrada 

 

 Prova bimestral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os seres humanos são animais 

 
 
 
 

 

 Reconhecer que os seres humanos são 
animais. 
 Indenticar as características dos seres 
humanos. 
 Conhecer alguns ossos e articulações que 
formam o corpo humano. 
 Perceber que alguns ossos do corpo humano 
têm diferentes formas e tamanhos. 
 Reconhecer alguns cuidados com a postura. 
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Ética, Cidadania e Filosofia (Educação para o pensar) – 1º bimestre 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
 

 Contratos coletivos de convivência 
escolar (regras e combinados) 
 
 Missão (institucional, pessoal e da 
turma) 
 

 Metas 
 

 
 Postura de estudante 
 
 Respeito mútuo 
 Habilidades sociais e 
relacionamentos interpessoais 
 
 Projeto Vivendo Valores na Escola 
– VIVE 

 

 Participar da elaboração e discussão de 
regras e combinados de convivência.  
 Apropriar-se do significado das regras e 
combinados da sala/escola, demonstrando, por 
meio de atitudes, essa compreensão. 
 Refletir sobre o significado de missão e 
metas. 
 Participar da construção de uma declaração 
de missão para a sua turma, envolvendo-se, ao 
longo do ano letivo, com o cumprimento dessa 
missão. 
 Refletir e identificar características pessoais. 
 Participar de discussões/reflexões sobre a 
temática respeito mútuo. 
 Participar de momentos de reflexão, diálogo 
e/ou produção (escrita, gráfica etc.) referentes a 
contextos e temáticas que favoreçam uma boa 
convivência social/escolar (pautada em valores 
humanos). 

 
  
 

 
Aulas 

expositivas 
 
 

Atividades em 
folha 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE – 3° ANO - 1° BIMESTRE 
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem Referências  

 Ideia de Profundidade: 

 Primeiro plano. 

 Segundo plano. 
 
 
 
 
 

 Artista:  

 Cândido Portinari. 
 
 

 

 Reconhecer e reproduzir técnicas de 
desenho utilizando o primeiro e segundo 
plano. 

 Conhecer e utilizar a linha do horizonte 
como elemento de profundidade. 

 Observar e apreciar diversos desenhos 
com ideia de profundidade. 
 

 Conhecer o artista e suas obras. 

 Realizar apreciações de algumas obras, 
observando a técnica da perspectiva com 
idéia de profundidade. 

 Criar trabalhos (releituras) utilizando 
como referência as obras de Portinari. 
 

 
Imagens 

 
Sites 

 
Livros 

      
Textos informativos 

 
Músicas 

 
Vídeos  
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INGLÊS – 3° ANO - 1° BIMESTRE 

Habilidades Objetivos de aprendizagem Conteúdo linguístico 
Competência 

socioemocional 

 Listening 

 Speaking 

 Writing 

 Reading 
 

 Soletrar palavras. 

 Praticar a pronúncia de sons 
representados pela letra w. 

 Preparar um pôster sobre algo 
que desperta a curiosidade. 
 

 Alphabet. 

 How do you spell snake? 

 It’s S-N-A-K-E. 

 
 

Units: 1 and 2 
Workbooks. 

 Listening 

 Speaking 

 Writing 

 Reading 
 

 Falar sobre os animais da 
fazenda. 

 Perguntar e responder sobre 
quantidade. 

 Falar os números de 21 a 31. 

 Praticar a pronúncia de sons 
representados pela letra I. 

 Fazer uma apresentação sobre 
algo que desperta entusiasmo. 

 

 Chicken, cow, duck, horse, 
pig, sheep. 

 Numbers 21-30. 

 How many chickens are 
there? 

 There is one chicken. 

 There are two chickens. 

 
 
 
 

Units: 1 and 2 
Workbooks. 

 
 

EDUCAÇÃO FISÍCA – 3° ANO - 1° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem 

 Habilidades sociais (estabelecimento 

de regras sociais e contratos de 

convivência); 

 Socialização/integração em grupo;  

 Relação afetiva e social;  

 Coordenação motora ampla; 

 Coordenação audiomotora; 

 Percepção visual e auditiva; 

 Participação em jogos e brincadeiras 

com regras simples envolvendo 

movimentos corporais (membros 

superiores e inferiores); 

 Expressão corporal; 

 Jogos cooperativos; 

 Participação e apreciação de 

brincadeiras ensinadas pelos colegas. 

 Demonstrar compreensão e respeito pelas diferenças entre 

as pessoas em ambientes; 

 Reconhecer algumas de suas possibilidades e limitações 

corporais de forma a poder estabelecer metas pessoais 

(quantitativas e qualitativas); 

 Aprimorar as relações espaços-temporais; 

 Aprimorar as relações sociais nos contextos de interação 

coletiva; 

 Utilizar a votação com uma estratégia democrática para 

decisões coletivas; 

 Resolver situações de conflito por meio de diálogo; 

 Participar de situações em que tenha que fazer escolher 

(grupos, atividades) e assumir a responsabilidade por suas 

escolhas; 

  Demonstrar atitudes de autocontrole e de respeito para com 

o grupo em diferentes situações. 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – 3° ANO - 1° BIMESTRE 
Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências 

Utilização de ferramentas 
multimídias e periféricos para 
aprender e produzir. 
 

 Periféricos 

 Hardware e Software 
 

 Identificar e diferenciar periféricos e 
acessórios que compõe o computador. 
 

 Diferenciar hardware e software. 
 

https://www.gcfapr

endelivre.org/tecno

logia/index.do 

 

Processador de texto: Word 
2010 
 

 Teclado 

 Fonte 

 Acentos 

 Pontuação 

 Parágrafo 

 

 Utilizar corretamente o Word 2010 e as 
funções básicas do teclado na produção de 
texto. 

 

Softwares Educativos. 
 

 Utilização de ferramentas 
multimídias para aprender a 
produzir. 

 Realizar atividades que incluem os 
conteúdos disciplinares com ferramentas 
eletrônicas que aprimoram a criatividade, 
geração de hipóteses e o raciocínio lógico.  
 

 

 


