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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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*PRÁTICAS DE LINGUAGEM 

 
Língua Portuguesa 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências  
para estudo 

 
* Leitura e escuta (compartilhada e 

autônoma) 
 
 Leitura de imagens 

 
 

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

 Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com ajuda do professor, 
fotolegendas em notícias, manchetes e 
lides em notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, consideranco a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF12LP08) 

 

Página 

186 e 187 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

 Textos narrativos 
o contos de fadas 
o textos do folclore (lendas) 
o fábulas 
o Elementos da narrativa: 

narrador, espaço, tempo, 
personagens, discurso, 
descrição de personagens, 
lugares e objeto. 

 
 
 Textos argumentativos 

o Publicitários 
o Cartazes 
o Folhetos 

 

 Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela 
leitura (EF02LP26) 

 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) 

 Desenvolver habilidades para a crítica 
e/ou apreciação (fundamentada por 
argumentação consistente) dos textos 
que lê.   

 
 

Página 

226 a 231 

 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 Textos expositivos 
o Verbetes de curiosidades  

 

 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 
enciclopédias infantil, entre outros gêneros 
do campo investigativo. (EF12LP17)  

 Desenvolver, progressivamente, 
habilidades e estratégias de leitura. 

Página 

199 a 208 

232 a 237 

 

Registros no 

caderno 
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 Desenvolver habilidades para a crítica 
e/ou apreciação (fundamentada por 
argumentação consistente) dos textos 
que lê.   

 

Atividades  

em folha 

 

 * Produção de texto/ Escrita  
(compartilhada e autônoma) 

 Elementos da narrativa: 
o Narrador; 
o Espaço; 
o Tempo; 
o Perssonagens; 
o Discurso; 
o Descrição de personagens; 
o Lugares; 
o Objetos. 

 
 Significação vocabular: 
o Sinonímia 
o Antonímia 

 
 

 Separação de sílabas no final de 
linhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Textos injuntivos 
o Listas, agenda, calendários, 

instruções, legendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta 
de palavras conhecidas ou estruturas 
silábicas já dominadas, letra maiúscula 
em inicio de frase e em substantivos 
próprios, segmentação entre as palavras 
e recursos de sistema de pontuação.  
(EF02LP01). 

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

 Produzir e reproduzir textos (individual e 
coletivamente), observando a ordem 
cronológica dos fatos e o assunto tratado. 
 

 Planejar e produzir cartazes e folhetos 
para divulgar eventos da escola e da 
comunidade, utilizando linguagem 
persuasiva e elementos textuais e 
visuais (tamanho da letra, leiaute, 
imagens) adequados ao gênero 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. (EF02LP18) 

 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 impressas), dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/ assunto do texto. (EF02LP18) 

 
 Planejar e produzir, em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor, 
pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes, considerando a 
situação comunicativa e o assunto do 
texto. (EF02LP22). 

  Utilizar, ao produzir o texto, grafia 
correta de palavras conhecidas ou 
estruturas silábicas já dominadas, letra 
maiúscula em inicio de frase e em 
substantivos próprios, segmentação 
entre as palavras e recursos de sistema 
de pontuação.  (EF02LP01). 

 Escrever palavras, frases, textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva. 
(EF02LP07) 

Projeto 
De 

Escrita 
 
 
 
 

Registros no 
caderno 

 
 
 
 
 

Atividades 
em folha 

 
 
 
 
 
 

Página 

188 e 189 

222 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades  

em folha 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registros no 

caderno 
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 Expressão escrita: 

o Pequenas pesquisas; 
o Relatos de experimentos; 
o Verbetes; 
o Reconto; 
o Ditado; 
o Cópia; 
o Caligrafia. 

 
 

 
 
      

 
 
 
 Reconhecer a função de textos utilizados 

para apresentar informações coletadas 
em atividades de pesquisa (enquetes, 
pequenas entrevistas, registros de 
experimentações). (EF02LP20) 

 Explorar, com a mediação do professor, 
textos informativos de diferentes 
ambientes digitais de pesquisa, 
conhecendo suas possibilidades. 
(EF02LP21). 

 Planejar e produzir, com certa 
autonomia, pequenos registros de 
observação de resultados de pesquisa, 
coerentes com um tema de investigação. 
(EF02LP23) 

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

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

 
 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 * Oralidade 
 

 Texto narrativo 
Leitura individual 
Continuação de narrativa 

 Relatos de observação de 
experiências. 

 Texto expositivo 
Verbetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 
professor. (EF15LP19) 

 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) 

 Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
relatos de experimentos, registros de 
observação, entrevistas, dentre outros 
gêneros do campo investigativo, que 
possam ser repassados oralmente por 
meio de ferramentas digitais 
considerando a situação comunicativa. 
(EF02LP24) 

 Descrever detalhadamente pessoas, 
objetos, lugares e seres dos textos 
literários lidos. 

 Manifestar opiniões e experiências, 
desenvolvendo habilidades de expressão 
e de argumentação oral. 

 Aprimorar a leitura, exercitando-a a partir 
de orientações sobre pontuação, 
entonação e ênfase. 

 

 
 
 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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 Leitura compartilhada  Reconhecer as características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionanado 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, risos, 
gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz. 
(EF15LP12) 

 Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo 
professor. (EF15LP19) 

Projeto 

Leitores para 

Sempre 

 

 

Livro: 

Toinhoinhóins 

 

Livro: 

Fábulas de 

Esopo 

  
* Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 
 

 Recursos do sistema de 
pontuação: 
Vírgula em enumerações; 
Dois-pontos; 
Travessão em falas. 

 Paragrafação. 
 Ordem alfabética 

Além da primeira letra das 
palavras 

 Variações linguísticas 
 Artigo 

Identificação do artigo em 
contexto 
Relação do artigo com o 
substantivo 

 Relações de concordância de 
gênero e número 

 Família de palavras 
Prefixação, sufixação 

 Grafia 
X 
CA, CO, CU, QUE, QUI 
GA, GO, GU, GUE, GUI 
M/N (nasalização) 
til 
 
 

 

 
 Usar adequadamente ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de exclamação. 
(EF02LP09) 

 Utilizar com adequação demais recursos 
do sistema de pontuação já estudados. 

 Utilizar parágrafos para distinguir as 
ideias do texto. 

 Identificar e reproduzir, em relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, a formatação e a 
diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. (EF02LP25) 

 Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto. 
(EF02LP06) 

 Compreender que o artigo acompanha o 
substantivo e auxilia na flexão de gênero 
e número. 

 Compreender que as palavras podem 
derivar de outras. 

 Ampliar o vocabulário a partir das 
famílias de palavras (derivados). 

 Usar, progressivamente, a modalidade 
formal da língua. 

 Identificar que os substantivos podem 
variar de acordo com o gênero e o 
número. 

 Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 

 Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares contextuais 
(c e q; e e o, em posição átona em final 
de palavra). (EF02LP03) 

 Ler e escrever corretamente palavras 
com marcas de nasalidade (til, m, n). 
(EF02LP05) 

 

 

 

Página 

189 a 198 

209 a 221 

223 a 225 

238 a 254 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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*UNIDADES TEMÁTICAS 

 
Matemática 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências  
para estudo 

 
* Números e operações 

 
 Leitura e escrita de numerais até 

1.000. 
 Valor posicional do número 

(Composição e decomposição) 
 Agrupamento decimal. 

 

 
 Ler e escrever números naturais até 

1.000. (02) 
 Identificar, na leitura dos numerais, os 

algarismos e o valor indicado pela 
posição ocupada por eles na escrita. 
(01) 

 Estabelecer relações de equivalência 
entre 100 unidades, 10 dezenas e 1 
centena. 

 Compor e decompor números naturais 
de até três ordens, com suporte de 
material manipulável, por meio de 
diferentes adições. 
 

 

Páginas 
116 a 118, 
126 a 130. 

 

 

 

 

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

 Operações com números naturais: 
o adição  
o subtração 
o multiplicação  
o divisão (noções) 

 
 
 

 Compreender, progressivamente, os 
significados operatórios: 

da adição – juntar quantidades e 
acrescentar uma quantidade a outra, com 
formação da dezena agrupando, 
concretamente, 10 unidades, gerando um 
registro. (06) 
da subtração – tirar uma quantidade de 
outra, verificar "quanto falta" em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar a 
diferença entre duas quantidades, 
concretamente, em situações com 
desagrupamento. (06) 
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, com produção de registro. 
(07) 
da divisão – repartir em porções iguais e 
verificar quantas vezes uma quantidade 
cabe em outra, no concreto e registro 
pictórico. 
 

Páginas 
138 a 140, 
146 e 147, 

 
 
 

Caderno de 
atividades. 

 
 
 

Registros no 
caderno. 

 
 
 
 

Atividades em 
folha 

 

 

 Cálculo mental 
 

 Calcular o dobro de quantidades 
determinadas. (08) 
 

 Utilizar o cálculo mental para a 
determinação do resultado de somas e 
diferenças entre dois algarismos.  05) 

 

Página 
122 e 132. 

 

Registros no 

caderno. 

 

Atividades em 

folha. 
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 Resolução de situações-problema  

 Interpretação e compreensão 
dos enunciados das 
situações-problema. 

 Informações relevantes e 
dados numéricos. 

 Identificação das ideias das 
operações e dos cálculos 
relacionais envolvidas na 
situação-problema. 

 Estratégias possíveis, mais 
econômicas e adequadas. 

 Registro das soluções 
encontradas na resolução 
das situações-problema. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecionar informações e dados 
matemáticos relevantes para a resolução 
de situações-problema. 

 Resolver situações-problema. (06, 07 e 
08) 

 Formular situações-problema. (06) 
 Registrar estratégias de cálculo e 

comunicar-se matematicamente por 
escrito. (05) 

 Comunicar, por meio do registro, as 
soluções encontradas na resolução das 
situações-problema. (05) 

 Interpretar e resolver situações-
problema, envolvendo a adição (com 
agrupamento), a subtração (com 
desagrupamento), a multiplicação e a 
divisão, por meio tanto do material 
concreto, como dos algoritmos 
convencionais. (06 e 07) 

 Estabelecer relações entre o saber 
matemático e a estratégia usada para 
resolver situações-problema. (05) 

 Resolver situações-problemas 
envolvendo diferentes significados 
operatórios (da adição, divisão, 
multiplicação e divisão), apresentar os 
resultados utilizando diferentes 
estratégias pessoais de cálculo 
(convencionais ou não) (08).  

 Registrar suas estratégias. Analisar sua 
produção durante e/ou após a resolução.  
(06, 07 e 08). 

 

Páginas 

157 a 163, 168 

a 171, 178 e 

179. 

 

 

 

Registros no 

caderno 

quadriculado. 

 

 

 

 

Atividades em 

folha. 

 

 

 * Pensamento Algébrico 
     Desafios  matemáticos 

 Construir sequências de números 
naturias em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. (09) 

 Descrever um padrão (ou regularidade) 
de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou desenhos. (10) 

 Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos 
ou figuras. (11) 

Atividades 
em folha. 

 
 

Registros no 
caderno 

quadriculado. 
 
 

Jogos 
matemáticos. 

 * Grandezas e medidas 
 
 Medidas de comprimento 

o Metro e centímetro 
 
 

 
 Reconhecer e utilizar o metro como 

unidade padrão para comprimento. (16) 
 Usar o centímetro como unidade de 

medida. (16) 
 Utilizar a régua como instrumento de 

medida. (16) 
 

 
Páginas 

123 a 125. 
 

 Medidas de massa 
o Quilograma e grama 

 

 Identificar a balança como um 
instrumento para medir a massa de um 
corpo.  (17) 

 Reconhecer e utilizar o quilograma 
como unidade padrão para massa. (17) 

Páginas 
141 a 143 
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 Medidas de tempo 
o Hora  
o Calendário 

 
 

 Compreender a duração de um intervalo 
de tempo conhecendo horário de início e 
de término. (19) 

 Fazer estimativas de intervalo de tempo, 
utilizando o calendário. (19) 

 Ler horas no relógio digital e fazer 
correspondência com o relógio 
analógico. 
 

Caderno de 
atividades. 

 
 
Registro no 

caderno 
quadriculado. 

 

 Sistema monetário 
o Cédulas e moedas brasileiras. 

 Identificar as moedas do nosso sistema 
monetário. (20) 

 Expressar quantias envolvendo moedas 
do nosso sistema monetário, na 
composição de valores e quantias. (20) 

Atividades em 
folha. 

 
Jogos 

matemáticos 

  
* Espaço e Forma 
 
 Figuras geométricas planas. 

o Mosaicos 
o Lados e vértices 
 

 
 

 Identificar e nomear figuras geométricas 
planas básicas. (15) 

 Perceber a presença de formas planas 
nas formas espaciais. (15) 

 Reconhecer mosaicos. (10) 
 Identificar a quantidade de vértices e 

lados de figuras geométricas planas. 
 
 

 

Páginas 

106 a 109, 110 a 

113, 136 e 137,  

148 e 149. 

 

Caderno de 

atividades. 

 

 
 Sequências e padrões. 
 Composição de formas. 
 Linhas retas e linhas curvas. 

 Identicar padrões em sequências. 
(10) 

 Compor formas variadas, a partir das 
formas planas básicas. (15) 

 Reconhecer e diferenciar linhas retas 
e curvas.  

 Usar régua para traçar segmentos 
de reta. 
 

Páginas 

106 a 109, 110 a 

113, 136 e 137,  

148 a 151. 

 

Caderno de 

atividades. 

 

*Tratamento da Informação/ 
Probabilidade e Estatística 

 
 Possibilidades 

o Coleta e registro de informações 
 

 
 Analisar e registrar diferentes 

possibilidades de resolução para uma 
mesma uma situação-problema. 

 Contar e registrar as possibilidades 
encontradas. 

 

Páginas 
114 e 115 

 

 Leitura e interpretação de imagens, 
tabelas e gráficos 

 

 Ler, interpretar e extrair dados de 
imagens, tabelas e gráficos. (22) 

 Coletar e registrar informações. (23) 
 Elaborar e completar tabelas e gráficos. 

(23) 
 

Páginas 

     114 e 115 

 

 
 Pesquisa estatística 

 

 Identificar e elaborar uma pesquisa 
estatística. (23) 

 Coletar e registrar informações. (23) 
 

Páginas 134 e 
135 
 

 
Educação financeira 

 Usando o dinheiro 
o Descobrindo e realizando 

desejos 

 Refletir sobre o que gosta, aprender a 
listar os próprios desejos e a definir uma 
estratégia para realizá-los. 

 Entender como funciona o fluxo do 
dinheiro no dia a dia de uma família. 

 

Páginas  
29 a 38 
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o Fluxo do dinheiro 
o Caro X Barato 
o Consumismo  
o Desejo e necessidade 
o Empreendedorismo 
o Valores de vida 
o Administração orçamentária 

 

 Perceber que a quantidade de dinheiro 
que temos para gastar é limitada e que 
precisamos adequar os gastos para 
realizar todos os nossos desejos e 
necessidades, independente se a 
quantidade de dinheiro é grande ou 
pequena. 

 Perceber que o preço de um objeto 
independe do seu tamanho, que um 
mesmo objeto pode ter preços diferentes 
de acordo com o material que é feito, 
local onde é produzido, marca que 
recebe, local onde está sendo vendido… 
Um mesmo produto, da mesma marca 
poderá variar de preço entre diferentes 
lojas. 

 Descobrir os materiais e processos pelos 
quais os produtos passam para serem 
produzidos e entender que quando 
consumimos sem pensar, sem 
necessidade, por impulso, quando 
usamos produtos pela metade... estamos 
desperdiçando dinheiro, acelerando a 
destruição da natureza e descartando 
lixo que ficará poluindo pois demorará 
muitos anos até ser degradado. 

 
*UNIDADES TEMÁTICAS 

 
CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências  
para estudo 

HISTÓRIA 

*A comunidade e seus registros 

 A noção do “Eu” e do “Outro”: 

registros de experiências 

pessoais e da comunidade no 

tempo e no espaço. 

 Formas de registrar e narrar 

histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais).  

 A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas. 

 

 

 Selecionar e compreender o significado 
de objetos e documentos pessoais 
como fontes de memórias e histórias 
nos âmbitos pessoal, familiar, escolar 
e comunitário. (04) 

 Selecionar objetos e documentos 
pessoais e de grupos próximos ao seu 
convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. (05) 

 Selecionar situações cotidianas que 
remetam à percepção de mudança, 
pertencimento e memória. (03) 

Páginas 

92 a 101. 

Atividades em 

folha. 

 

Registro no 

caderno. 

*As formas de registrar experiências 
da comunidade 

 As fontes: relatos orais, objetos, 
imagens (pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de 
informação e comunicação e 
inscrições nas paredes, ruas e 
espaços sociais. 

 Compilar histórias da família e/ou da 
comunidade registradas em diferentes 
fontes. (08) 

 Identificar objetos e documentos 
pessoais que remetam à própria 
experiência no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as razões pelas 
quais alguns objetos são preservados e 
outros são descartados. (09) 

Páginas  

116 a 123. 

Atividades em 

folha. 

 

Registro no 

caderno. 
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GEOGRAFIA 

* Conexões e escalas 

 Experiências da comunidade no 

tempo e no espaço. 

 Mudanças e permanências. 

 
 

 Reconhecer semelhanças e diferenças 
nos hábitos, nas relações com a 
natureza e no modo de viver de pessoas 
em diferentes lugares. (04) 

 Analisar mudanças e permanências, 
comparando imagens de um mesmo 
lugar em diferentes tempos. 

Páginas 

102 a 115. 

Atividades em 

folha. 

 

Registro no 

caderno. 

* Formas de representar e 

pensamento espacial. 

 Localização, orientação e 

representação espacial. 

 

 Identificar objetos e lugares de vivência 
(escola e moradia) em imagens aéreas 
e mapas (visão vertical) e fotografias 
(visão oblíqua). (09) 

Páginas 

124 a 133. 

Atividades em 

folha. 

Registro no 

caderno. 

 
*UNIDADES TEMÁTICAS 

 
CIÊNCIAS NATURAIS 

Conteúdos curriculares 
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências  
para estudo 

 
* Vida e evolução 

 
 Seres vivos no ambiente 

o Componentes construídos 

pelo ser humano 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigar a importância da água e da 
luz para a manutenção da vida de 
plantas e em geral. (05) 

 Perceber as relações dos seres vivos 
entre si e com outros componentes do 
ambiente. 

 Compreender que alguns 
componentes naturais são essenciais 
para os seres vivos. 

 Conhecer algumas formas pelas quais 
os seres vivos se relacionam com os 
componentes construídos dos 
ambientes. 
 

Páginas  

68 a 76, 

78 a 81, 

90 a 92, 

93 a 99. 

 

Atividades em 

folha. 

 

Registro no 

caderno. 

 Alimentação dos animais  

o Herbívoros; 

o Carnívoros; 

o Onívoros. 

 Reprodução dos animais 

 

 

 
 Reconhecer que muitos seres vivos se 

relacionam entre si pela alimentação. 
 Diferenciar animais carnívoros, 

herbívoros e onívoros. 
 Diferenciar animais ovíparos e vivíparos. 

 
 

Páginas 

82 e 83, 

93 a 99. 

Atividades em 

folha. 

Registro no 

caderno. 
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 O ser humano 

o Os sentidos do corpo 

humano e os órgãos 

responsáveis por cada um 

deles. 

 

 Conhecer os órgãos dos sentidos por 
meio dos quais os seres humanos 
percebem o ambiente. 

 Reconhecer que o ser humano tem 
grande capacidade de modificar o 
ambiente. 
 

Páginas  

86 a 88, 

93 a 99. 

Atividades em 

folha. 

Registro no 

caderno. 

 Plantas 

o Fotossíntese 

 

 Relação das plantas com as 

mudanças no ambiente. 

 Descrever características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, fase da 
vida, local onde se desenvolve, etc.) que 
fazem parte do seu cotidiano e 
relacioná-las ao ambiente em que eles 
vivem. (04) 

 Identificar as principais partes de uma 
planta (raíz, caule, folhas, flores e 
frutos) e a função desempenhada por 
cada uma delas, e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e os 
demais seres vivos. (06) 

 Reconhecer a importância da 
arborização urbana. 

 Reconhecer uma proposta de uso 
sustentável da terra. 
 

Páginas 

76 e 77, 

84 e 85, 

89, 93 a 99. 

Atividades em 

folha. 

Registro no 

caderno. 

 
 

INGLÊS 

Habilidades Objetivos de 
aprendizagem 

Conteúdo linguístico Competência 
socioemocional 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

- Perguntar e responder 
sobre as condições do 
tempo atmosférico. 
- Cumprimentar pessoas 
em diferentes períodos do 
dia. 
- Nomear as diferentes 
estações do ano. 

- Cloudy, cold, hot, rainy, 
sunny, windy. 
- Day/Night. 
- Today/tonight. 
- Fall, spring, summer, winter. 
- Good morning 
/afternoon/evening/night! 
- What’s the weather like? 
It’s …today/tonight. 

- Curiosidade e 
pensamento critico 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

- Identificar e nomear 
diferentes insetos. 
- Perguntar e responder 
sobre quantidades de 
insetos. 
- Reconhecer se os 
números são pares ou 
ímpares. 

- Ant, bee, butterfly, 
Caterpillar, firefly, 
grasshopper, ladybug. 
- Numbers 11 – 20. 
- Odd/even numbers. 
- What’s this? 
- It’s a/an. 
- How many bees?Ten bees. 

- Autocontrole e 
autoconfiança. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Objetivo de conhecimento Habilidades 

Educação Física (Arena / campo) 
 
 Habilidades sociais (estabelecimento de 

regras sociais e contratos de convivência); 
 

 Socialização / interação em grupo; 
 
 Relação afetiva e social . 

 

 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 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). 

 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. 
 

 Desenvolver habilidades para a ampliação 
progressiva da utilização do aparato motor. 
 

 Desenvolver habilidades para a realização de 
movimentos que envolvam o correr, o pular, 
o saltar, o arremessar e o driblar.  

 
 

 Dança comunitária. 
 

 
 Identificar os elementos constitutivos (ritmo, 

espaço, gestos) das danças do contexto 
comunitário, valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas. 
 

 
 Ginástica rítmica; 
 Percepção visual e auditiva. 

 

 Experimentar, fruir e identificar diferentes 
elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais) e da ginástica geral, de forma 
individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 
 

 Reconhecer as dificuldades das pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
 

 
Educação Física (piscina) 

 
 
 Esporte de marca (Tempo). 

 

 Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo, a prática de 
esportes de marca e de precisão, 
identificando os elementos comuns a esses 
esportes. 
 

 Participar de atividades corporais, na piscina, 
estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de 
desempenho de si próprio e dos outros. 
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 Esporte de precisão. 
 

 
 Discutir a importância da observação das 

normas e das regras dos esportes de marca 
e de precisão para assegurar a integridade 
própria e as dos demais participantes. 
 

 Reconhecer algumas de suas possibilidades 
e limitações corporais no meio líquido, de 
forma a poder estabelecer metas pessoais 
(quantitativas e qualitativas). 

 
 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

Conteúdos 
curriculares  

Objetivos de 
aprendizagem 

Referências para estudo 

 
Internet  

 
 Pesquisa / apreciação de 

sites educativos. 
 

 
Utilizar a Internet como fonte 
enriquecedora de conhecimento. 
 
Saber utilizar o navegador de internet. 
 
Acessar sites indicados. 
 
Reconhecer a Internet como ambiente 
virtual de rede mundial de 
computadores com recursos de 
informação e serviços. 
 

 

www.internetresponsavel.com.br 

http://www.familiamaissegura.co

m.br/ 

 

 
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. 

 

 

ARTE 
 

Unidade 
temática 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Referências 
para estudo 

 
Artes Visuais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contextos e práticas   

 
 
 
 
 
 
 
Elementos da linguagem 
 

  

 

 

 

 

 Identificar e apreciar 
diferentes formas 
artísticas, tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, o repertório 
imagético. AR01 

 

 Explorar e reconhecer 
alguns elementos 
constitutivos das artes 
visuais (forma, linha, cor, 
espaço tridimensional e 
outros). AR02 

 
 
 

 
Imagens 

 
Sites 

 
Livros 

 
Textos 

informativos 
 

http://www.internetresponsavel.com.br/
http://www.familiamaissegura.com.br/
http://www.familiamaissegura.com.br/
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Artes Integradas 

Materialidades 
 
 
 
 
 
 
 
Processos de criação 
 
 
 
 

Matrizes estéticas e culturais 

 Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística, usando materiais 
de forma sustentável com 
recursos e técnicas 
convencionais ou não. 
AR04 

 

 Criar de modo individual e 
coletivo, explorando 
diferentes espaços da 
escola. AR05 

 

 Caracterizar e 
experimentar brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
canções e histórias de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais. AR24 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


