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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 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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3º bimestre/2019 – 1º ano 
 

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL – IDENTIDADE E AUTONOMIA 
POSTURAS DE ESTUDANTE 

Conteúdos / objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem / habilidades 

Procedimentos de organização 
 
 

 Praticar hábitos de cuidado e organização com os 
materiais de uso individual e coletivo, bem como com os 
espaços e objetos da escola. 

Atitudes de respeito (com pessoas, 
espaços, produções e materiais) nos 
diferentes contextos escolares (sala de aula, 
recreio, aulas especializadas) 

 Adotar e demonstrar atitudes de respeito pelas 
diferenças entre as pessoas, no convívio social. 
 

Responsabilidade e autonomia para com os 
objetos pessoais  

 Responsabilizar-se pela organização de materiais de uso 
pessoal (agenda, estojo, mochila, agasalho) no contexto 
escolar. 

Valorização e respeito com as 
produções do dia a dia. 

 Valorizar as próprias produções, as das outras crianças 
e a produção de arte em geral. 

Iniciativa para resolução de situações-
problema 

 Demonstrar iniciativa para resolver pequenas situações-
problema do cotidiano, pedindo ajuda quando necessário. 

Estratégias para resolução de conflitos 
 

 Valorizar e utilizar o diálogo como forma apropriada para 
lidar com os conflitos. 

Respeito à diversidade  Respeitar as características pessoais relacionadas ao 
ritmo de produção, etnia, peso, estatura e etc. 

Diálogo  Perceber no diálogo a forma mais adequada para 
resolver conflitos. 

Autocontrole  Expressar, manifestar e controlar, progressivamente, 
seus desejos, sentimentos e maneiras de reagir em 
situações cotidianas. 

Autonomia 
 
 

 Preocupar-se em cumprir as atividades, as regras e os 
acordos de convivência da escola e/ou sua turma com 
autonomia. 

Autocuidado 
 
 

 Participar na realização de pequenas tarefas do 
cotidiano que envolva ações de cooperação, solidariedade 
e ajuda na relação com os outros. 

Postura corporal ao sentar  
 

  Adotar a postura de sentar-se adequadamente em sala 
de aula e em momentos diversos.  

Procedimentos para o lanche 
 
 

 Compreender a necessidade e participar dos momentos 
de organização dos espaços da sala, nos momentos de 
lanche, atividades de mesa e atividades livres. 

Regras de convivência social 
 

 Identificar e diferenciar o significado de “meu”, “seu” e 
“nosso” na convivência social.  
 Preocupar-se em cumprir as regras e os acordos de 
convivência da escola e/ou sua turma.  

Cuidados com a higiene e a aparência 
pessoal 

 Demonstrar valorização pela limpeza e aparência 
pessoal 

Diferenciação e respeito dos espaços e 
objetos individuais e coletivos 
 

 Demonstrar cuidado para com os materiais de uso 
individual e coletivo. 

Procedimentos de uso de livros e cadernos  Identificar e utilizar adequadamente os procedimentos 
para uso de caderno e livros. 

Envolvimento nas atividades  Participar das atividades propostas (roda, hora do conto, 
momentos de discussão, jogos, tarefas, atividades escritas 
etc.) com empenho, responsabilidade e autonomia. 
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Língua portuguesa 
(leitura e escuta/escrita/análise linguística – semiótica/oralidade) 

Legenda:  
 
* Práticas de linguagem 
 

 
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO – engloba todos os campos de atuação da vida do ser. 
 
 
CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, 
próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no 
espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: 
agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e 
brincadeiras. 
 
CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, 
fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, 
que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, 
crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/ cartum, dentre outros. 
 
CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e 
escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste 
campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em 
sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos. 
 
CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em 
situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a 
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a 
aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital: 
enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; 
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 
 

Conteúdos/objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem/habilidades 

* Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma) 
 
Estratégia de leitura. 
 

 (EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 

Protocolos de leitura. 
 
 
 

 (EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo 
da página. 
 

Decodificação/Fluência de leitura.  
 
 

 (EF12LP01) Ler palavras novas com progressiva 
precisão na decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização.  
 

Formação de leitor. 
 
 
 

 (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação 
do professor (leitura compartilhada), textos que circulam 
em meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses. 
 

Leitura de imagens em narrativas visuais.  
 

 (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras. 



           4 

Compreensão em leitura. 
 

 (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 
autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 
 
 (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 
 
 (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de 
tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica. 

 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 
 

 

*Produção de textos 
(escrita compartilhada e autônoma) 

 
 

Revisão 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. 
 

 
Edição de textos. 

 
 

 (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. 
 

*Oralidade 
 

Oralidade pública/Intercâmbio 
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. 
 

Escuta atenta.  
 
 
 
 

 (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas pertinentes 
ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário. 
 

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.  

Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
no ato da fala. 

 

 (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos observados na fala.  
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Relato oral/Registro formal e informal. 
 
 
 
 

 (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral 
em diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 

 

Contagem de história. 
 
 
 

 Recontar histórias conhecidas, aproximando-se das 
características da história original no que se refere à 
descrição de personagens, cenários e objetos, com ou 
sem a mediação do professor. 
 
 (EF15LP19) Recontar oralmente, com apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 

 

Produção de texto oral. 
 
 
 
 
 
 
 

 (EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, 
convites, receitas, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana. 
 
 (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e observando 
as rimas. 
 

Planejamento de texto oral. 
 
 
 
 
 

 

 (EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, slogans e peça de 
campanha de conscientização destinada ao público 
infantil que possam ser repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 

Planejamento de texto oral. 
 

Exposição oral.  
 
 
 
 

 (EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, 
curiosidades, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, que possam ser repassados oralmente por 
meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 

* Escrita 
 

Correspondência fonema-grafema. 
 

 (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando 
letras/grafemas que representem fonemas. 

 

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita. 

  
 

 (EF01LP03) Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, percebendo 
semelhanças e diferenças. 
 

Construção do sistema alfabético/ 
Estabelecimento de relações anafóricas na 
referenciação e construção da coesão. 

 
 

 (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas 
características e voltando para o texto sempre que tiver 
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento 
entre as palavras e escrita das palavras. 
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Escrita autônoma e compartilhada. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produzir descrições de personagens. 
 
 (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto. 
 
 (EF01LP18) Registrar, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 
 
 (EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba, 
recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias 
imaginadas ou baseadas em livros de imagens, 
observando a forma de composição de textos narrativos 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Escrita compartilhada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e 
histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do 
campo artístico-literário, considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 
 
 (EF12LP11) Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos 
digital noticioso e notícias curtas para público infantil, 
digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 
 (EF12LP12) Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
 

Produção de textos. 
 

 (EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, 
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou impressos, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

*Análise linguística/semiótica 
(Alfabetização) 

 
Conhecimento do alfabeto do português do 
Brasil. 

 

 (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros 
sinais gráficos. 
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Construção do sistema alfabético. 
 
 

 (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala. 

 

Construção do sistema alfabético e da 
ortografia. 

 
Construção do sistema alfabético e da 
ortografia. 

 
 
 
 

 (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em 
sílabas. 
 
 (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 
 
 (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
 
 (EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, 
mediais e finais. 

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

 
 

 
 (EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas. 

 

Segmentação de palavras/Classificação de 
palavras por número de sílabas. 

 

 (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, 
na escrita, por espaços em branco. 

 

Construção do sistema alfabético. 
 
 

 (EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, 
mediais e finais. 

Pontuação. 
 
 
 

 
 (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação 
e seus efeitos na entonação. 

 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/Pontuação. 

 
  

 EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de 
aproximação de significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia). 

Forma de composição do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e 
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala 
relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido. 
 
 (EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, 
agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos 
ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros.  

Forma de composição dos textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar os acontecimentos da história, separando-
os em início, meio e fim. 
 
 (EF12LP14) Identificar e reproduzir, em cartas de 
leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 
 
 (EF12LP15) Identificar a forma de composição de 
slogans publicitários.  
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Forma de composição dos textos/Adequação 
do texto às normas de escrita. 

 
 

 (EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados 
de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, 
curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 

Formas de composição de narrativas.  
 
 

 (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo 
e espaço. 
 

Formas de composição de textos poéticos.  (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, 
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações. 

Matemática 
Conteúdos/objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem/habilidades 

* Números e operações 
 

Estratégias de contagem. 

 

 (EF01MA01) Desenvolver e utilizar estratégias de 
contagem. 
 
 (EF01MA02) Utilizar a contagem oral nas brincadeiras 
e em situações em que se faça necessária. 
 

Resolução de situação problema encolvendo 
noções de adição e subtração: 
concretamente e pictoricamente. 

 (EF01MA06) Desenvolver e utilizar o cálculo mental 
como estratégia para resolver situações-problema. 

 

Noções de quantidade  

(mais/menos;muito/pouco/nenhum;sobrar/fal
tar/empatar; quantos a mais / quantos a 
menos). 

 
 (EF01MA01) Contar e comunicar quantidades, 
utilizando linguagem oral, registros numéricos ou ainda 
registros não convencionais (desenhos). 

 

Contagem de rotina Contagem ascendente 
e descendente Reconhecimento de 
números no contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de ordem ou 
indicação de código para a organização de 
informações. 

 
 (EF01MA01) Contar e comunicar quantidades, 
utilizando linguagem oral, registros numéricos ou ainda 
registros não convencionais (desenhos). 

 

Agrupamentos decimais. 

 

 
 (EF01MA02) Realizar agrupamentos simples e 
complexos. 

 

 

Leitura e escrita de números até 99. 

 
 (EF01MA04) Ler e escrever os números do 1 ao 99. 

 

 

Sequências de contagem 1 a 99. 

 

 
 (EF01MA05) Ler e escrever números de 1 e 2 
algarismos.  

 

 

Composição do quadro numérico de 1 a 
100 com linhas e colunas. 

 

 
 (EF01MA04) Associar a escrita dos números à 
quantidade correspondente (estabelecer relações 
número-quantidade). 

 

 
Números antecessores e sucessores até 
99 e reta numérica. 

 Números antecessores e sucessores até 99 e reta 
numérica. 
 
 (EF01MA03) Reconhecer os critérios de formação do 
quadro numérico (de 1 a 100), diferenciando números 
menores e maiores e identificando números 
antecessores e sucessores. 
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Regularidades do sistema de numeração 
decimal (agrupamento e posicionamento). 

 

 Agrupar e desagrupar números, reconhecendo suas 
regularidades, 

 

Registros das estratégias de cálculo de 
adição até 10 

 

 
 (EF01MA08) Compreender as ideias relativas às 
operações: 
 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; 
 da multiplicação – com relação à adição repetida. 

 

Conceito da multiplicação e registro 
pictórico das situações multiplicativas. 

 

 
 (EF01MA06) Registrar as estratégias de cálculo. 

 

* Grandezas e Medidas 
Noções e vocabulário relativo ao tempo: 
hora e minuto. 
Marcação do tempo por meio de calendários 
e relógios digital. 
 

 (EF01MA17) Realizar marcação do tempo por meio de 
calendários e relógios digital. 

 

Noções de medida de comprimento: metro e 
centímetro (uso da régua e fita métrica). 
 

 (EF01MA17) Reconhecer os dias da semana, mês e 
ano no calendário. 

 

 
Noções de medidas de massa: quilo e 
quilograma (uso da balança). 
 

 
 (EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, 
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da 
semana de uma data, consultando calendários. 

 

Noções de medidas de capacidade: litro e 
mililitro (recipientes, comparações e 
transvasamento – passar de um recipiente 
para o outro). 

 

 (EF01MA15) Utilizar noções de medida de 
comprimento, peso, capacidade e tempo, pela utilização 
de unidades convencionais e não convencionais. 
 
 (EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades 
ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, 
mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, 
entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. 

 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas. 

 

 (EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

 

* Espaço e forma 
 
Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento e relações com objetos 
familiares do mundo físico. 

 Observar e descrever padrões geométricos em figuras 
e em sólidos geométricos. 
 Explorar e identificar propriedades de figuras planas e 
sólidos geométricos. 
 

 
Localização de objetos e de pessoas no 
espaço, utilizando diversos pontos de 
referência e vocabulário apropriado. 
 

 

 (EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais 
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos 
familiares do mundo físico.  
 Figuras. 
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* Tratamento da informação 
 
Informações relevantes das situações-
problema. 

 

 (EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de 
objetos no espaço em relação à sua própria posição, 
utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, 
atrás.  

 

Registro e comunicação das estratégias 
encontradas na resolução de situações-
problema. 

 

 (EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de 
objetos no espaço segundo um dado ponto de 
referência, compreendendo que, para a utilização de 
termos que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se 
o referencial. 

 

Coleta e organização de dados e 
informações. 

 

 Ler e interpretar situações-problema, identificando as 
informações relevantes e os dados relevantes para sua 
resolução.  

 

Leitura e interpretação de tabelas. 
 

 Desenvolver pensamento estratégico (capacidade de 
escolher possibilidades de resolução com base em 
análise de dados). 

 

* Pensamento algébrico 
 

Resolução de problemas aditivos de 
situações inversas. 

 (EF01MA22) Analisar diferentes possibilidades de 
resolução para uma mesma uma situação-problema. 
 
 (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em 
gráficos de colunas simples. 
 
 (EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou figuras. 

 

* Educação financeira 
 

Consumo. 

 Perceber que pessoas diferentes precisam de coisas 
diferentes e que a necessidade uma pessoa é difente da 
de outra. 

 
Desejo e necessidade. 
 

 Perceber a diferença entre desejo e necessidade. 
 
 Perceber que os desejos e necessidades de uma 
pessoa pode variar com a rotina de vida de cada um. 
 
 Conhecer os desejos da família e perceber que cada 
pessoa pensa e sente de forma diferente. 
 
 Perceber que os outros também tem desejos e querem 
realizá-los. 

Consumo, família e renda.  
 Explorar e pensar sobre os diferentes itens de 
consumo que fazem parte do dia a dia da família. 
 Perceber que no consumo da casa existem vários 
itens que precisam ser pagos. 
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Ciências Naturais 
Conteúdos/objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem/habilidades 

 
Escalas de tempo. 

 

 (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de 
tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a 
sucessão de dias, semanas, meses e anos. 
 

 
Respeito à diversidade. 

. 
 (EF01CI04) Comparar características físicas entre os 
colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. 

 

 
Características dos materiais. 

 (EF01CI01) Comparar características de diferentes 
materiais presentes em objetos de uso cotidiano, 
discutindo sua origem, os modos como são descartados 
e como podem ser usados de forma mais consciente. 
 

 
 

Ciências Sociais 
Conteúdos/objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem/habilidades 
Geografia 
 
Pontos de referência 

 (EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com 
base em itinerários, contos literários, histórias inventadas 
e brincadeiras. 
 
 (EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para 
localizar elementos do local de vivência, considerando 
referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como 
referência. 

História  
 
A vida em casa, a vida na escola e formas 
de representação social e espacial: os 
jogos e brincadeiras como forma de 
interação social e espacial. 
 
A escola, sua representação espacial, sua 
história e seu papel na comunidade. 

 (EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 
 
 
 (EF01HI08) Reconhecer o significado das 
comemorações e festas escolares, diferenciando-as das 
datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da 
comunidade. 

 

Ética, cidadania e filosofia (educação para  o pensar) 
Conteúdos/objetos de conhecimento Objetivos de 

aprendizagem/habilidades 
Referências 
para estudo 

ÉTICA/ CIDADANIA 
 
Contratos coletivos de convivência escolar 
(regras e combinados) 
 
 
 
 
 
 

 Colaborar, cotidianamente, com o 
cumprimento das regras escolares e 
combinados de convivência da 
turma.  
 
 Apropriar-se do significado das 
regras e combinados da sala/escola, 
demonstrando, por meio de atitudes, 
essa compreensão. 
 

Regras da escola 
e combinados da 
sala 
 
 
Rodas de 
conversa, 
discussão e 
investigação. 
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Projeto crescendo no CIMAN 
 
Postura de estudante 
Autonomia 
Responsabilidade 
Liderança pessoal 

 Assumir, com progressiva 
autonomia, responsabilidades 
relativas ao seu papel de estudante 
do 1º ano.  

 
Registros. 

 
 

Livros literários. 
 
 

Dorinha, a 
pequena gigante 

Justiça  
 
 Responsabilidade  
 

 Participar, com a mediação da 
professora, de momentos de 
reflexão acerca das relações 
existentes entre justiça e 
responsabilidade. 

FILOSOFIA 
 
Habilidades cognitivas 
 
 
Habilidades de Raciocínio 
 
Diferenciar perguntas de comentários  
Formular questões 

 Elaborar perguntas e fazer 
comentários de acordo com o tema 
trabalhado. 
 
 Ser capaz de expressar, por meio 
de diferentes linguagens, suas 
ideias, pensamentos e 
questionamentos.  

  

 
Habilidades de Investigação 
 
Observar 
Descrever  
Perguntar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desenvolver habilidades de falar e 
ouvir, no contexto coletivo-social, de 
uma maneira organizada e 
respeitosa. 
 
 Utilizar as linguagens – verbal, 
gráfica e plástica como meio para 
registrar descobertas, pensamentos, 
curiosidades. 
 
 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). 

Habilidades de Conceituação e Análise 
 
Dar exemplos  
Estabelecer semelhanças e diferenças  

 Compreender o conteúdo 
emitindo comentários pertinentes ao 
contexto trabalhado, exemplificando 
quando necessário. 

Habilidades sociais 
 
Ouvir o outro  
Aguardar sua vez para falar  
Expressar suas ideias e pontos de vista, 
sem imposições 
Respeitar as ideias e pontos de vista 
apresentadas por outras pessoas 
Relações entre ouvir, conhecer e entender 
Ideias - conhecer/ concordar/ discordar 
Diálogo e respeito 
Auto-conhecimento 
Sentimentos  
Valores - ajudar ao próximo, amor, 
respeito, união, carinho... 
 

 Utilizar, com progressiva 
autonomia, habilidades sociais (ouvir 
o outro, aguardar sua vez para falar, 
respeitar o ponto de vista do outro, 
defender – sem impor – suas ideias 
e opiniões, discordar das ideias sem 
discordar das pessoas), no contexto 
coletivo-social, de forma organizada, 
respeitosa e crítica.  
 
 Desenvolver a habilidade de se 
conhecer emocionalmente. 
 
 Reconhecer em si mesmo 
momentos onde os seus 
sentimentos estão sendo 
vivenciados. 
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 Usar a linguagem oral para 
incentivar a comunidade a viver 
como cidadãos melhores. 
 
 Aplicar no dia a dia os valores 
vivenciados em sala de aula. 

Temas filosóficos 
1. Bullying 
2. Respeito 
3. Auto-estima 
4. autonomia 

 
 Desenvolver estratégias para um 
bom relacionamento com colegas e 
adultos nas situações cotidianas 
pautados em coragem, respeito e 
sabedoria. 

 
 

INGLÊS – 3º BIMESTRE 

Habilidades  Objetivos de aprendizagem Conteúdo linguístico Competência 
socioemocional 

 Listening 
 Speaking 
 

 Falar sobre brinquedos. 
 Perguntar sobre o 
brinquedo favorito de alguém 
e dizer qual é o seu 
brinquedo favorito. 

 An art set, a ball, a bike, a 
car, a Chinese kite, a Chinese 
yo-yo, a doll, a shuttlecock, a 
teddy bear. 
 What’s this? 
 It’s a/an… 
 What’s your favorite toy? 
 My favorite toy is a/an… 

Iniciativa e 
cooperação 

 Listening 
 Speaking 
 

 Falar sobre materiais 
escolares e descrever suas 
cores. 
 Pedir emprestados e 
emprestar materiais 
escolares. 
 

 A backpack, a book, a 
crayon, na eraser, a notebook, 
a pen, a pencil. 
 I need an eraser, please. 
 Here you are. 
 Thank you. 

Solidariedade e 
resiliência 

 
 
 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA  

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

Tux Paint 

 Utilização de recursos tecnológicos para 
desenhar, desenvolver e apresentar produtos 
para demonstrar conhecimento. 

Utilizar corretamente as  funções básicas do Tux 
Paint na criação de desenhos e formas. 
 

 
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.  
 

 Integração com os conteúdos da série  Utilizar ferramentas da comunicação eletrônica para 
desenvolver estudos relacionados aos conteúdos da 
série. 
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ARTE 
Objetos de 

Conhecimento 
Habilidades Referências para estudo 

Matrizes estéticas e 
culturais  
 
       
   
 
Sistemas da linguagem: 
 
 
 
 
Materialidades 
 
 
 
Contexto e práticas 
 
 
Processos de Criação  

 Reconhecer e analisar a arte naif como 
forma de expressão e manifestação artística 
da cultura popular. AR03 
 Conhecer características da arte naif. 
 Apreciar obras de diferentes artistas naifs. 
 
 Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (Artista Antonio 
Poteiro). AR07 
 
 
 Explorar o desenho, pintura e modelagem 
como formas de expressão artística. AR04 
 
 Conhecer e apreciar diferentes gêneros de 
músicas juninas.  AR13 
 
 Improvisar movimentos dançados nas 
festas juninas, de modo individual e coletivo. 
AR11  

 
 

Imagens 
 

Sites 
 

Livros 
 

Textos informativos 
 

Músicas 
 

Vídeos 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

 Habilidades sociais (estabelecimento de 
regras sociais e contratos de convivência); 
 
 Socialização / interação em grupo; 
 
 Relação afetiva e social; 
 
 
 Participar de Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no contexto 
comunitário e regional com regras simples 
envolvendo movimentos corporais (membros 
superiores e inferiores) e habilidades 
motoras (correr, pular, saltar, driblar, 
arremessar). 
 
 Percepção visual e auditiva; 
 
 
 Participar de brincadeiras e jogos 
folclóricos com regras simples envolvendo 
movimentos corporais. 
 
 MACC 

 

 Aprimorar as habilidades sociais nos contextos de 
interação coletiva. 
 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas com os outros, 
reconhecendo e respeitando as regras estabelecidas, 
bem como as características físicas e de desempenho de 
si próprio e dos outros. 
 
 Resolver situações de conflito, por meio do diálogo, 
com a ajuda do professor.  
 
 Participar de situações em que tenha escolher grupos, 
ou atividades, e assumindo a responsabilidade por suas 
escolhas. 
 
 Utilizar a votação como uma estratégia democrática 
para decisões coletivas. 
 
 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, 
oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos 
folclóricos, explicando suas características. 
 
 Desenvolver habilidades para a ampliação progressiva 
da utilização do aparato motor. 

 


