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“... 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 os objetivos que seu(sua) filho(a) deverá atingir neste 

bimestre. Além dos objetivos, registramos os conteúdos significativos que serão vistos ao longo 

do bimestre. 

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) no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola.  

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.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos a todas as atividades que serão propostas 

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 – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

*Leitura/escuta 
 
o Estratégia de leitura 
 
 
 
o Leitura de imagens  
 
 
 
 
 
 
 
o Textos narrativos: 
contos, crônicas 
 
 
 
 
 
o Texto em verso: 
poemas      (versos, 
estrofes e rimas) 
 
 
o Textos de relato: 
manchete, notícia, 
reportagem (gráficos 
e tabelas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em 

campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias Impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, 

quem os produziu e a quem se destinam. 
 

 (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai 
ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), 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 (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. 
 

 (EF15LP03) Ler com autonomia textos de variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
 

 (EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

 (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  

 Desenvolver habilidades e estratégias de leitura: índices de 
previsibilidade, explicitação de conteúdo implícito, comparação, 
inferência, análise, relações de causa e consequência, de 
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, generalização, 
relação entre forma e conteúdo.  
 (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

 (EF15LP17) 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. 

 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos 

 (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. 
 
 (EF35LP06) 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. 
 Identificar, contar e numerar parágrafos em textos. 
 Reconhecer elementos da narrativa: personagem, espaço, tempo, 
narrador, discurso e enredo. 
 Identificar passagens de descrição em textos narrativos – descrição 
de personagens, lugar, objeto na narrativa. 
 Reconhecer a posição do narrador: personagem, onisciente. 
 Organizar a apresentação dos fatos nos textos lidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Livro didático 
Português      

Linguagens 
páginas:  
92 a 172 

 
 
 
 
 

Caderno 
 

Dicionário 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Formação do leitor 
literário 
 

 (EF15LP15) 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. 
 (EF35LP02) Selecionar livros na biblioteca e/ou acervo da sala e/ou 
disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.  
 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos.   
 (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários 
de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 
 (EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto. 
 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos.  
 

Livro “ Histórias 
da Preta”. 

 
 
 
 
 

Coletânea de 
crônicas 

 
o Decodificação/ 
Fluência de leitura 

 
 (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida em 
voz alta com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 
textualidade adequada. 
 

 
 
Escrita autônoma 
 
o Ditado 
 
 
o Cópia 

 
 (EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de 
dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
 Participar adequadamente de ditados de textos previamente 
trabalhados, utilizando a ortografia correta, paragrafação, 
translineação e o uso adequadado de letras iniciais maiúsculas. 
 Transcrever textos, frases e/ou atividades. 

 
Análise 
linguística/semiótica 
ortografização 
 
 
 
o Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 
 

 
 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
 
 
 (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência 
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de 
uso frequente com correspondências irregulares. 
 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
 (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 
 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
 (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

 

 
Caderno 

 
dicionário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasta catálogo 

(projeto de 
escrita) 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
o Uso coerente dos 
sinais de pontuação 
(ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de 
interrogação e 
vírgulas). 
o Escrita de textos 
coerentes e coesos. 
o Uso do dicionário. 
o Adequação da 
escrita ao contexto 
(assunto tratado, 
imagem observada, 
sequência de 
imagens, ideias 
apresentadas, etc.). 
o Identificação das 
características de 
uma crônica 
(formação de 
repertório). 

 (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 
 (EF35LP08) Utilizar ao produzir um texto, recursos de referenciação 
(por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de 
coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com 
nível suficiente de informatividade.  
 (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o 
em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 
 Utilizar, em diferentes contextos, adequadamente, as letras 
maiúsculas e as minúsculas, traçando-as de forma legível. 
 Identificar características de uma crônica. 
 (EF15LP05) Produzir a versão inicial de um texto - crônica, 
atentando para as características do texto e para os aspectos 
previstos no planejamento da escrita. 
 Participar ativamente dos momentos de planejamento, produção, 
revisão e edição de textos. 
 (EF15LP06) 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. 
 Consultar o dicionário, com autonomia, para resolver dúvidas de 
grafia e de sinonímia. 
 (EF15LP07) 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. 
 (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de 
texto, para editar e publicar os textos   produzidos, explorando os 
recursos multissemióticos      disponíveis. 
 (EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão 
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível 
adequado de informatividade. 

 
Coletânea de 

crônicas 

 
o Escrita: autônoma e 
compartilhada 
o Resumo (áreas de 
conhecimento em 
estudo) 
o Roteiro para 
entrevista 
o Reconto 
o Transposição da 
modalidade de 
linguagem informal 
para a padrão 
o Reportagem 
o Mural  

 (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, 
espaço e de fala de personagens. 
  (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso 
direto. 
 (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou 

na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos 

no rádio e TV, aula, debate etc.). 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

  (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 

relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 Desenvolver habilidade de sintetizar as ideias principais dos textos 
lidos/ trabalhados em sala. 

 

Oralidade 
o   Oralidade 
pública/intercambio 
conversacional em 
sala de aula 

 (EF15LP09) 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. 

o Escuta atenta 
 

 (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

o Características da 
conversação 
espontânea 
 

 (EF15LP11) 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. 

o Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no 
ato da fala 

 (EF15LP12) 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. 

o Relato oral/Registro 
formal e informal 
 

 (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

o Contagem de 
histórias 

 

 (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo professor. 

o Variação linguística  (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes 

variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas 

e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 

características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou 

diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

o Produção de texto 
oral 

 (EF35LP11) Assistir em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de 

críticas de brinquedo e livros de literatura infantil e, a partir dele, 

planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.  

o Escuta de textos 
orais 

 

 (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

o Compreensão de 
textos orais 
 

 (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de 

escuta de exposições, apresentações e palestras. 

o Planejamento de 
texto oral/exposição 
oral 
 

 (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de 

aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de 

fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.  
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

* Análise linguística 
semiótica 
(ortografização) 
 
o Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 
o ão/am (tonicidade) 
 
o Acento agudo e 
acento circunflexo em 
palavras usuais 
 
o ção, são, ssão 
 
o Consoantes mudas 
(b,c,d,g,p,t) 

 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

 (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência 

fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de 

uso frequente com correspondências irregulares. 

 (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas.  

 Escrever, com correção, palavras cujo som tem relação direta com a 

grafia e palavras que apresentam características ortográficas que vão 

sendo trabalhadas. 

 De forma progressiva e processual, identificar e aplicar em situações 

de escrita, as mudanças relativas à ortografia, decorrentes do novo 

acordo ortográfico. 

 
Caderno 

 
Livro 

Português 
Linguagens 

 
páginas: 

126 a 131 
(ção, são, ssão) 

162 a 169 
(acentuação das 

palavras) 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livro 

Português 
Linguagens 
Página: 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil/ Ordem 
alfabética/Polissemia 
 

 (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas 

quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 

 (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma 

mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o contexto 

de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados 

nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na 

linguagem usual.  

o Pontuação 
 

 (EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 

dois pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que 

decorre do uso de reticências, parênteses.  

 (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 

pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

o Forma de 
composição dos 
textos 

 
 
o Adequação do texto 
às normas de escrita 

 

 (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos 

e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 

 (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e 

corpo de notícias simples para público infantil e cartas de reclamação 

(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 

orais. 

 Convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-

pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.  
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

Morfologia 
 
o Revisão do adjetivo 
o Locução adjetiva 
o Revisão do 
substantivo: primitivo 
e derivado 
o Revisão da 
classificação do artigo 
(definido e indefinido) 
o Pronome 
possessivo e 
demonstrativo 
o Preposição 
o Relações de 
concordância entre as 
classes de palavra 
o Revisão do verbo: 
presente, pretérito 
perfeito, pretérito 
imperfeito e futuro do 
presente. 
o Verbos regulares e 
irregulares 
o Verbo no dicionário 
 
 
o Família de palavras 

 
 

 Estabelecer relações de concordância do adjetivo e do artigo com o 
substantivo a que se referem. 
 Classificar substantivo em comum/próprio, coletivo, singular/plural, 
feminino/ masculino, aumentativo e diminutivo. 
 Identificar substantivo, adjetivo, artigo e     verbo em texto 
 Estabelecer relações de concordância entre gênero e número do 
substantivo. 
 Estabelecer relações de concordância das palavras das demais 
classes com o substantivo a que se referem. 
 Reconhecer preposição como sendo palavra de ligação. 
 Identificar adjetivo e locução adjetiva. 
  Identificar locução adjetiva como outra forma de caracterizar o 
substantivo. 
 Diferenciar adjetivo de locução adjetiva 
 Identificar verbo e concordá-lo com o substantivo/pronome a que se 
refere. 
 (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-
pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas. 
 Classificar artigo em definido ou indefinido e atribuir às implicações 
de sentido decorrentes do uso de cada um. 
 (EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro 
em tempos verbais do modo indicativo. 
 (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade os 
verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da 
oração. 
 Identificar verbos em textos ou frases. 
 Empregar adequadamente os tempos verbais estudados. 
 Empregar adequadamente verbos irregulares. 
 (EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, 
e derivadas por adição de prefixo e sufixo.   
 Compreender a formação de palavras a partir de outras palavras. 
 (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência 
fonema-grafema regulares. 
 Compreender as relações entre preposição e outras classes 
gramaticais como artigo e pronome 
 Estabelecer relações de concordância do adjetivo e do artigo com o 
substantivo a que se referem. 
 

 
 

Caderno 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Formas de 
composição de 
narrativas 
 

 (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, 
conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual 
histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira 
pessoas. 

 

o Discurso direto e 
indireto  

 
 

 (EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e 
explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando 
for o caso. 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimento) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

Números e operações 
o Leitura e representação de 

números até bilhões; 
 

 Ler, escrever e comparar números da classe dos 
milhões e bilhões; 
 Construir significados para números da classe de 
milhões e bilhões; 
 

Folhas 

xerocopiadas e 

registro no 

caderno. 

Livro didático, 

páginas: 

- 08 a 15 

- 20 a 23 

- 32 e 33 

- 36 a 41 

o Compreensão dos significados das 
operações fundamentais: 

o adição 
o subtração 
o multiplicação 
o divisão 
o Operações com números naturais; 
 

 Compreender e resolver divisões utilizando a conta 
armada (algoritmo formal); 
 Identificar padrões em divisões com divisores de um, 
dois ou mais algarismos; 

 
 

 
Livro didático, 

páginas: 
- 92 a 96 

 
Caderno de 
Atividades, 
páginas: 
- 52 e 53 

 

o Resolução de situações-problema 
envolvendo as quatro operações; 

 

 Compreender e utilizar, para a resolução de cálculos 
e de situações-problema, a relação inversa entre 
multiplicação e divisão; 
 Interpretar e resolver situações-problema usando as 
operações fundamentais; 
 Calcular com números naturais:  
 adições, subtrações, multiplicações e divisões; 
 Interpretar e resolver situações-problema usando as 
operações fundamentais; 

Livro didático, 
páginas: 

- 33 

o Sistema Monetário Brasileiro 
 

 Resolver situações-problema contendo as 
expressões comerciais, como parcela, prestações, 
plano à vista, a prazo, lucro e prejuízo; 

 

Atividades em folha 
xerocopiadas 

o Expressões numéricas  Compreender a necessidade de estabelecer regras 
para as expressões numéricas; 
 Conhecer regras para o cálculo de expressões 
numéricas; 
 Resolver expressões numéricas geradas por 
situações-problema, limitando-se apenas aos 
parênteses e às quatro operações. 

Livro didático, 
páginas: 
- 82 a 84 

 
 

Caderno de 
Atividades, 

páginas: 46 E 47 

o Números fracionários (frações) 
 

 Ler, escrever e representar, por meio de diagramas, 
frações mais simples (meios, terços, quartos, quintos e 
sextos). 
 (EF05MA03) Identificar e representar frações 
(menores e maiores que a unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou ideia de parte de um todo, 
utilizando a reta numérica;  
 Aplicar a noção de fração na resolução de 
situações-problema. 
 Representar frações.  
 Comparar frações. 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimento) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências para 
estudo 

 
 

 

 Calcular frações de quantidade. 
 Representar décimos na forma decimal. 
 Identificar frações e suas representações 
(gráficas e escritas): fração do inteiro e fração de 
quantidades. 
 (EF05MA03) Reconhecer fração maior e fração 
menor que o inteiro, associando-as ao resultado 
de uma divisão ou idéia de parte de um todo, 
utilizando a reta numérica como recurso;  
 Reconhecer as características de organização 
do sistema decimal de numeração, para 
representar números naturais e fracionários na 
forma decimal; 
 (EF05MA02) Comparar e ordenar números 
fracionários/racionais na reta numérica;  
 Interpretar e resolver problemas envolvendo 
números fracionários/ racionais; 
 (EF05MA07) Resolver e elaborar situações-
problema de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números 
fracionários/racionais cuja representação decimal 
é finita (com multiplicador natural e divisor natural 
e diferente de zero) utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos.  
 Resolver situações-problema envolvendo o 
conceito de décimos e o conceito de divisão e 
seus algoritmos. 
 Estabelecer relação entre números decimais e 
frações decimais. 
 Identificar fração maior ou menor que o inteiro 
e, no caso de ser maior que o inteiro, identificar 
quantos inteiros ela representa. 
 Desenvolver habilidade de fazer estimativa. 

Livro didático, 
páginas: 
- 66 a 70 

 
Caderno de 

Atividades, páginas: 
- 36e 37 

- 42 
 

Folhas xerocopiadas 
e registro no 

caderno. 
 

 
o Porcentagem 
 

 
 (EF05MA06) Associar as representações 10%, 
25%,50%, 75% e 100% respectivamente à 
décima parte, quarta parte, metade, três quartos 
e um inteiro, para calcular porcentagens;  
 (EF05MA06) Utilizar as porcentagens como 
estratégia de cálculos em contextos de educação 
financeira, entre outros;  
 Conhecer os procedimentos básicos sobre 
cálculo mental de porcentagem; 
 Desenvolver cálculo mental de porcentagem; 
 Resolver situações-problema com 
porcentagem. 
 
 
 
 
 

 
Folhas xerocopiadas 

e registro no 
caderno. 

Livro didático, 
páginas: 

 
-100 a 103 

 
Caderno de 

Atividades, páginas: 
-56 a 58 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimento) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências para 
estudo 

     Grandezas e medidas 
 
o Uso diversos do real e dos centavos;  
o Grandezas diretamente proporcionais 

 
o Uso de recursos convencionais de 

medida de comprimento; 
 
o Procedimentos para uso de 

instrumentos convencionais de 
medida de comprimento; 

o Resolução de situações-problema 
envolvendo medidas de comprimento; 
o  Unidades de medida de comprimento. 

 
 Utilizar instrumentos para medir comprimentos 
(metro articulado, trena etc.); 
 Desenvolver noções sobre proporcionalidade; 
 (EF05MA12) Resolver situações-problema 
envolvendo variação de proporcionalidade direta 
entre duas grandezas, para associar a 
quantidade de um produto ao valor a pagar;  
 Estabelecer relações entre metro, centímetro, 
milímetro e quilômetro; 
 Resolver situações envolvendo transformações 
com medidas de comprimento (quilômetro, metro, 
centímetro e milímetro); 
 

Livro didático, 
páginas: 

 
- 60 a 62 
- 97 a 99. 

- 124 a 127. 
 

Caderno de 
Atividades 

 
- 36 e 37 
- 42 a 44 
- 46 e 47 
- 52 e 53 
- 54 e 55 
- 56 e 58 

 
 
     Espaço e Forma/ Geometria 
 
o Círculo e circunferência 
o Simetria 

 

 
 Identificar formas circulares na natureza e nas 
construções humanas. 
 Utilizar compasso para a construção de 
circunferências.  
 Verificar que a circunferência é um conjunto de 
pontos situados a igual distância de um ponto 
central. 
 Identificar o raio e o diâmetro da circunferência. 
 Construir malhas curvilíneas. 
 Desenhar figuras simétricas sobre malha 
quadriculada; 
 Classificar triângulos e quadriláteros; 
 Identificar eixos de simetria em triângulos e 
quadriláteros; 

Livro didático, 
páginas: 

 
- 63 a 65 
- 89 a 91. 

 
Caderno de 
Atividades 

 
- 34 e 35 
- 50 e 51 

 
 

 
Tratamento de informação/ Estatística 
 
o Gráficos e tabelas 

 
 

 
 Ler e interpretar textos matemáticos; 
 Construir e interpretar gráficos de setores e de 
linhas; 
 (EFO5MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos, 
relacionados com outros contextos ou área do 
conhecimento, como saúde, trânsito entre outros. 

 

 
Livro didático 

Páginas: 
- 72 a 77 

 
Caderno de 
Atividades 

 
- 40 e 41 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 

(OBJETOS DE CONHECIMENTO) 

Objetivos de aprendizagem 

(HABILIDADES) 

Referências para 
estudo 

Unidade 2 - Energia no dia a dia 
 

*Matéria e energia 
 

o Formas de energia 

 Reconhecer manifestações de energia. 
 Identificar diferentes formas de energia. 
 Compreender que a energia pode se 
transformar, isto é, passar de uma forma a outra. 
 Aprender que, ao mudar de uma forma para 
outra, a energia se conserva, mas que durante o 
processo de transformação parte da energia é 
perdida. 

  
 

Capítulo 1- O que é 
energia? 

 
- Livro páginas, 56 a 

59. 

-Folhas 

xerocopiadas. 

-Caderno. 

 
o Propriedades físicas dos materiais 

 

 
 
 
 
 
 

 Compreender o que é energia térmica. 
 Reconhecer o que é equilíbrio térmico. 
 Identificar formas de produção da energia 
térmica e seus usos. 
 
 .(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, condutibilidade 
térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.  

 
 

Capítulo 2 – 

Energia térmica 

- Livro páginas, 60 e 

61. 

-Folhas 

xerocopiadas. 

-Caderno. 

o Propriedades físicas dos materiais 
o Consumo consciente 

 

 (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, condutibilidade 
térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.  
 Compreender que a diferença na quantidade de 
cargas elétricas positivas e negativas determina 
um corpo eletricamente carregado. 
 Reconhecer que a energia elétrica é obtida a 
partir do desiquilíbrio de cargas elétricas em um 
corpo. 
 Compreender que corrente elétrica é a 
passagem ordenada de cargas elétricas por um 
material. 
 Identificar os componentes de um circuito 
elétrico. 
 (EF05CI05) Construir propostas coletivas para 
um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a 
reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.  
 (EF05CI04) Identificar os principais usos da 
água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas para discutir e propor formas 
sustentáveis de utilização desses recursos.  
 

 

Capítulo 3 – 

Eletricidade 

- Livro didático- 

páginas, 62 a 65. 

-Folhas 

xerocopiadas. 

-Caderno. 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
(OBJETOS DE CONHECIMENTO) 

Objetivos de aprendizagem 
(HABILIDADES) 

Referências para 
estudo 

o Ciclo hidrológico 
o Consumo consciente 

 

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as 
mudanças de estado físico da água para explicar o 
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 
agricultura, no clima, na geração de energia 
elétrica, no provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).  
 Conhecer o que são fontes de energia e quais 
são as mais usadas no Brasil. 
 Reconhecer a importância da energia elétrica na 
sociedade atual. 
 Entender o funcionamento das usinas 
hidrelétricas e termelétricas e algumas das 
consequências de sua instalação. 
 Conhecer algumas das fontes de energia 
alternativas. 
 (EF05CI04) Identificar os principais usos da 
água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas para discutir e propor formas 
sustentáveis de utilização desses recursos.  

 

Capítulo 4 – 

Geração de 

energia 

- Livro didático, 

páginas, 66 a 77. 

-Folhas 

xerocopiadas. 

- Caderno. 

- Aulas de laboratório 

 
o Propriedades físicas dos materiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, condutibilidade 
térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.  
 Conhecer e testar algumas propriedades físicas 
dos materiais. 
 Associar algumas propriedades físicas de 
determinados materiais ao seu uso em atividades 
humanas. 
 Relacionar as propriedades físicas dos materiais 
com suas funções. 
 Conhecer a propriedade magnética dos ímãs. 
 Compreender o que é um campo magnético. 
 Compreender que os ímãs têm dois polos, que 
podem ser atraídos ou repelidos entre si. 
 

Capítulo 5 – 

Propriedades dos 

materiais 

- Livro didático- 

páginas, 78 a 83. 

-Folhas 

xerocopiadas. 

-Caderno. 

- aula de laboratório. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – HISTÓRIA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de conhecimento) 

                 Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

 
* Registros de história: 
linguagens e culturas 
 
o As tradições orais e a 
valorização da memória. 
 
o  O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 
culturas e histórias. 

 
 

 
 (EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e 
discutir presença e/ou a ausência de diferentes 
grupos que compõem a sociedade na nomeação 
desses marcos de memória.  
 Identificar os marcos da memória indígena 
presentes nas cidades.  
 Comparar a presença dos indígenas no Rio de 
Janeiro atualmente e em outros tempos.  
 Comparar a presença dos portugueses e africanos 
no Rio de Janeiro atualmente e em outros tempos.  
 Identificar os marcos da memória portuguesa e 
africana presentes nas cidades.  
 Identificar o tema, a função das casas regionais e 
sua relação com a memória dos imigrantes. 
 Relacionar os marcos de memória da cidade do 
Rio de janeiro ao tempo em que o Brasil estava sob 
domínio português.  
 Reconhecer que após a independência, o Brasil 
continuou recendo imigrantes.  
 Reconhecer a história dos nomes de lugares 
situados no Rio de Janeiro e relacioná-los a marcos 
de memória.  
 Reconhecer o Cais do Valongo como uma 
importante fonte para estudo da história dos 
africanos escravizados.  

 

 
 
 
 
 

 
Capítulo 5- cidade e 
memória indígena 

- Livro páginas, 40 a 43. 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 – Marcos 
de memória 

- Livro páginas, 44 a 53. 

 

 
o As tradições orais e a 
valorização da memória. 
 
o O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 
culturas e histórias.  
 
 
 
 
 
 
 

 (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas 
que impactam a vida cotidiana no tempo presente, 
por meio do acesso a diferentes fontes, incluído 
orais.  
 Reconhecer os moradores das cidades como 
sujeitos históricos envolvidos com as questões 
ambientais. 
 Comparar a relação entre sociedade e natureza 
em uma cidade brasileira, identificando mudanças e 
permanências. 
 Identificar mudanças e permanências no destino 
dos dejetos domésticos das cidades brasileiras ao 
longo do tempo. 
 Reconhecer como sujeitos históricos os 
responsáveis pelo destino dos dejetos domésticos 
nas cidades brasileiras em diferentes tempos. 
 Relacionar o crescimento da poluição ao 
crescimento das cidades. 
 Identificar formas de reduzir a poluição do ar. 
 Reconhecer as mudanças na forma de coleta e 
descarte de dejetos domésticos e comparar com as 
formas atuais.  
 Reconhecer os impactos e consequências para a 
saúde, do descarte de dejetos em locais 
inapropriados: mares e rios.  
 Reconhecer o processo de instalação de redes de 
esgoto no Brasil, as dificuldades enfrentadas e as 
consequências para a população.  

 
 
 
 
Capítulo 7- impactos 

ambientais nas 
cidades 

- Livro páginas, 54 a 59. 

 
 

Capítulo 8- Os 
dejetos domésticos 
- Livro páginas, 60 a 67. 

 

 
 

- Folhas xerocopiadas e 

caderno. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – GEOGRAFIA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de conhecimento) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

* Conexões e escalas 

 
o Território, redes e urbanização.  

 
 
 
 
* Formas de representação e 
pensamento espacial 
 
o  Representação das cidades e do 
espaço urbano. 
 

 (EF05GE03) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu crescimento.  
 (EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 
analisar as interações entre cidade e o campo e entre 
cidades e rede urbana.  
 (EF05GEO9) Estabelecer conexões e hierarquias entre 
diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas.  
 Diferenciar características de cidades espontâneas e 
planejadas.  
 Reconhecer características do Plano Piloto de Brasília.  
 Identificar pessoas que contribuíram significativamente 
para a construção de Brasília. 
 Reconhecer que o Distrito Federal não é um estado, por 
isso está dividida em regiões administrativas e não em 
municípios.   
 Identificar diferenças entre a organização espacial de 
Brasília e as demais regiões administrativas.  
 Reconhecer o que é êxodo rural.  
 Identificar razões e consequências do aumento do 
êxodo rural no Brasil nas últimas décadas. 
 Relacionar o crescimento do comércio, da indútria e dos 
serviços ao crescimento de cidades no Brasil.  
 Reconhecer principais funções urbanas: político-
administrativas, portuária, religiosa, industrial e turística.  
 Identificar razões do crescimento de metrópoles. 
 Reconhecer características da rede urbana e sua 
hierarquia: grande metrópole nacional, metrópole 
nacional, metrópole capital regional e centro regional.  
 Investigar e organizar informações sobre o espaço 
urbano do munícipio onde vive.   

 
Capítulo 5- 

Crescimento 
das cidades 
brasileiras 

-Livro 
páginas, 46 a 

53. 
 
 

Capítulo 6- 
As cidades: 

suas 
funções e a 
hierarquia 

urbana 

Livro páginas, 
54 a 61. 
 

* Natureza, ambientes e 
qualidade de vida 
 
o Qualidade ambiental. 

 
 
 
o Diferentes tipos de poluição.    

 

 (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da 
qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos 
cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes 
industriais, marés negras etc.).  
 (EF05GE11) Identificar e descrever problemas 
ambientais que ocorrem no entorno da escola e 
residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas.  
 Comparar paisagens de uma mesma localidade em 
diferentes tempos.  
 Identificar razões para o crescimento urbano.  
 Reconhecer a relação entre a urbanização e os 
impactos ambientais ao ambiente.  
 Reconhecer vantagens e desvantagens de viver em 
grandes cidades. 
 Identificar fatores que comprometem a qualidade de 
vida nas cidades. 
 Identificar soluções de descarte de lixo que reduzem o 
impacto ao ambiente.  
 Refletir sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos no 
espaço urbano.  
  

 
Capítulo 7- 
Cidade e 
ambiente 

Livro páginas, 
62 a 68. 

 
Capítulo 8- 
Cuidados 

com a água 

Livro páginas, 
69 a 77. 

 
- Caderno 
-Folhas 

xerocopiadas. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – GEOGRAFIA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de conhecimento) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

  Avaliar ações que comprometem a captação de água para o 
abastecimento urbano. 
 Reconhecer a importância da impermeabilização do dolo feita 
nos aterros sanitários.  
 Reconhecer os três principais tipos de destino de resíduos 
sólidos: aterro sanitário, aterro controlado e lixão.  
 Identificar possíveis consequências para o ambiente e a 
saúde das pessoas no que se refere a despejo de resíduos 
sólidos nos lixões.  
 Reconhecer formas de contribuir para a diminuição da 
quantidade de lixo produzido.  
 Identificar as principais fontes de abastecimento de água no 
Brasil: rios, represas e depósitos subterrâneos.  
 Reconhecer ações que prejudicam o abastecimento de água.   
 Reconhecer a importância do reaproveitamento das águas 
residuais.  
 Reconhecer o que são “águas residuais”.  
 Identificar os setores que mais geram água residual no Brasil. 
 Reconhecer formas de diminuir o consumo de água e os 
problemas decorrentes de seu uso irregular. 
 Reconhecer rezões que contribuem para que a maior parte 
das águas residuais sejam descartadas sem tratamento.  
 Relacionar a utilização de fossas sépticas contribui com a 
poluição dos lençóis subterrâneos.  
 Reconhecer medidas que podem amenizar os problemas de 
acesso ao saneamento básico no Brasil.  
 Refletir sobre a desigualdade no acesso aos serviços de 
saneamento básico no Brasil. 
 Identificar diferentes formas de poluição dos oceanos, como a 
maré negra.  
 Reconhecer consequências da maré negra e da poluição dos 
mares para o ambiente marinho e para as pessoas.  
 Identificar formas de lidar com o derramamento de óleo nos 
mares.  
 Identificar as maiores fontes de lixo marinho. 
 Identificar problemas ambientais do entorno da escola a partir 
de entrevistas com pessoas do lugar de viver. 

 

 
* Alfabetização cartográfica 

 
o Relações espaciais 
topológicas, projetivas e 
euclidianas.  
 
 

 Ler e interpretar planta de cidade planejada (Brasília). 
 Representar por meio de desenho de imaginação, uma cidade 
planejada.  
 Ler e interpretar gráficos sobre a população urbana e a 
população rural no Brasil ao longo dos tempos.  
 Ler mapas sobre municípios com mais de 1 milhão de 
habitantes e localizar os municípios mais populosos do Brasil.  
 Ler e interpretar mapas sobre hierarquia urbana no Brasil.  
 Criar símbolos sobre elementos das paisagens do centro da 
cidade.  
 Elaborar um desenho de observação sobre elementos da 
paisagem entre a escola e o centro da cidade.  
 Criar maquete sobre o bairro central da cidade onde vive.  
 Ler e interpretar gráficos sobre o destino dos resíduos sólidos 
e da coleta seletiva nas cidades brasileiras.  

 Ler e interpretar gráficos sobre reaproveitamento das águas 
residuais no Brasil e sobre coleta e tratamento de esgoto por 
região brasileira.  
 

 
Atividades 
com mapas 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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ÉTICA, CIDADANIA E FILOSOFIA (EDUCAÇÃO PARA O PENSAR) – 2° BIMESTRE 
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem Referências 

 
 
o Contratos coletivos de convivência escolar 
(regras e combinados) 
o Missão (institucional, pessoal e da turma) 
o Postura de estudante 
o Características pessoais X metas pessoais 
como estudante. 
o Habilidades sociais e relacionamentos 
interpessoais. 
o Projeto VIVE – Vivendo Valores na Escola 
o Participação dos momentos cívicos. 
o Projeto Bullying (livro apoio: Palavras que 
voam e Uma amizade (im) possível.) 

 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. 
 
 Refletir e identificar características pessoais e, a 
partir dessa percepção, elencar metas pessoais a 
serem alcançadas, visando um bom desempenho 
como estudante. 
 

 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). 

 
 

Regras da 
escola e 

combinados 
da sala. 

 
 

Rodas de 
conversa, 

discussão e 
investigação. 

 
 

 
 
 

  ARTE - 2º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências 
para estudo 

1. Renascimento 

 Perspectiva 

 Luz e sombra 
 
 
 
 

2. Artista: 

 Leonardo Da Vinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Música: 

 Som, cor e sentimento. 

 
 

 Trabalhar a percepção visual e os elementos da 
imagem por meio de apreciações e releitura de 
obras. 
 Conhecer e identificar elementos da leitura de 
imagem (iluminação, utilização de cor, e 
características próprias da pintura renascentista) 

 
 
 Conhecer o artista, suas obras e suas invenções, 
usando-as como fonte de referência para novas 
criações. 
 Apreciar as obras de Leonardo Da Vinci, 
observando como o artista emprega o uso da luz e 
sombra em suas obras. 
 Fazer apreciações e releituras de obras do 
artista. 
 Utilizar técnicas de pintura para a produção de 
trabalhos com efeitos de luz, sombra e perspectiva 
 
 
 Experimentar e explorar diversos sons com o 
corpo. 
 Relacionar e expressar plasticamente os 
diferentes sons com sentimentos e cores. 

 
Imagens 
 
Sites 
 
Livros 
 
Textos 
informativos 
 

Músicas 

Vídeos  
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INGLÊS – 2° BIMESTRE 
Habilidades Conteúdo linguístico Objetivos de 

aprendizagem 

Referência 
para estudo 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o electronics, glass, metal, paper, 
plastic 
 
o buy recycled products, donate your 
old electronics, don’t buy things you 
don’t need, don’t litter, don’t waste 
water/electricity, reduce water 
consumption, reuse plastic bottles/the 
water from the shower, take short 
showers, turn off the lights/faucet, use 
reusable shopping bags; reduce, 
reuse, recycle 
 
o Turn off the lights. / Don’t waste 
water. 
 
o Do you usually (recycle)? Yes, I do. 
/ No, I don’t. 

 Perguntar, responder e orientar 
sobre hábitos ecologicamente 
corretos. 
 Apresentar os 3 Rs (reduzir, 
reutilizar e reciclar). 
 Praticar as entonações 
ascendente e descendente. 
 Identificar o gênero textual letra 
de música.  
 Criar um pôster sobre hábitos 
ecologicamente corretos. 

Unidade 3 
(Student’s book 
and workbook). 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o brush the teeth, do homework, get 
dressed, get up, go to bed, go to 
school, have breakfast, take a shower, 
watch TV 
 
o When do you (go to school)? / 
What time do you (go to school)? On 
(the weekdays). In the (morning). / At 
(8 a.m.). 
 
o Do you/they (do homework)? Yes, 
I/we/they do. / No, I/we/they don’t. 
 
o Does he/she/it (watch TV in the 
evening)? Yes, he/she/it does. / No, 
he/she/it doesn’t. 
 

 

 Falar sobre atividades 
cotidianas e os dias e horários em 
que elas são realizadas.  
 Utilizar preposições de tempo.  
 Distinguir diferentes pronúncias 
da letra x.  
 Identificar e interpretar uma 
entrevista.  
 Produzir frases sobre o 
resultado de uma pesquisa. 

Unit 4 (Student’s 
book and 
workbook). 
 
Review unit. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

Educação Física  

 
 Socialização / interação em grupo 
 
 Relação afetiva e social  
 
 Coordenação motora ampla 
 
 Participação em jogos e brincadeiras com 
regras simples envolvendo movimentos 
corporais (membros superiores e inferiores) e 
habilidades motoras (driblar e dominar bola de 
basquete). 
 
 Percepção visual e auditiva 
 
 Introdução ao desporto – atividades 
cooperativas voltadas para iniciação desportiva 
do basquete(fundamentos básicos). 

 

 Resolver situações de conflito, por meio do diálogo, com a 
ajuda do professor.  
 
 Reconhecer algumas de suas possibilidades e limitações 
corporais de forma a estabelecer metas pessoais (quantitativas 
e qualitativas). 
 
 Identificar e realizar com habilidade alguns movimentos 
relacionados à prática desportiva do basquete. 
 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de si 
próprio e dos outros. 
 
 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 (saber ganhar, saber perder, 
aceitar a opinião da maioria, respeitar os perdedores nos jogos 
e nas votações).  

 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências para estudo 

Softwares Educativos. 
 

o 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.  
 

 

Word 2010 
 
o Barra de tarefas 

o Teclas de atalho 

 Consolidar o uso do editor de textos e 
suas ferramentas. 
 
 

http://office.microsoft.com/pt-

br/word 

Power Point 2010 
 
o Barra de tarefas 

 Utilizar o Office – Power Point na 
montagem de apresentação de slides 
utilizando corretamente suas ferramentas 

 

Integração com os conteúdos da 
série 

o Site Kahoot 

o Site Khan Academy 

 Utilizar ferramentas da comunicação 
eletrônica para desenvolver estudos 
relacionados aos conteúdos da série. 
 
 

https://create.kahoot.it/login 

https://pt.khanacademy.org/ 

 

 

https://create.kahoot.it/login
https://pt.khanacademy.org/

