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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 – 5º ano 
Língua Portuguesa 

(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

*Leitura/escuta 
 

 Estratégia de leitura 
 
 
 
 

 Leitura de imagens, 
filmes.  

 
 
 
 

 Textos narrativos: 
contos, crônicas, 
histórias em 
quadrinhos, breve 
biografia de autor de 
textos lidos. 

 
 elementos da 

narrativa: narrador, 
personagem, tempo 
(determinado / 
indeterminado), 
espaço, discurso, 
enredo 

 descrição de 
personagem, espaço, 
objeto na narrativa 

 posição do narrador: 
personagem 
(principal / 
protagonista), 
onisciente 

 organização dos fatos 
na narrativa 

 balão de fala e balão 
de pensamento 

 

 Textos dramáticos: 
peças teatrais.  
 

 estrutura: rubricas, 
personagens. 
 

 Textos 
injuntivos/instrucionais
: receitas, regras de 
jogo.  
 

 Textos expositivos: 
dicionário. 

 
 significado dos 

 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. 

 Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de mídia para 

público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, 

games etc.), com base em conhecimentos sobre os 

mesmos, de acordo com as convenções do gênero e 

considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

 Impressa, de massa e digital, reconhecendo para 

que foram produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 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. 

 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). 

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

 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. 

 Planejar e produzir, com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 

as convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 

 Ler e compreender, com autonomia, textos 

instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 

 Ler e compreender verbetes de dicionário, 

identificando a estrutura, as informações gramaticais 

(significado de abreviaturas) e as informações 

 
 
 
 
 
 
 

Livro didático 
p. 180, 184 a 

196, 198 a 202, 
223 a 230. 

 
 
 
 
 

Caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
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verbetes 
 palavras-guia 

 

 Textos de relato: 
biografia, 
autobiografia  
 

 Cartum, tirinhas, 
anedotas/piadas  
 
 

 Relação entre 
termos em texto 

 Objetivo / intenção / 
finalidade de texto  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

semânticas. 

 Ler e compreender, com autonomia, anedotas, 

piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 

gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 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.  

 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. 

 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. 

 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando 

compreensão global.  

 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da 
frase ou do texto. 

 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Formação do leitor 
literário 

 

 Seleção de 
textos/livros para 

 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. 

 Selecionar livros na biblioteca e/ou acervo da sala 
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leitura  
 

e/ou disponíveis em meios digitais para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura.  

 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos.   

 Ler e compreender, de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

 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. 

 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos.  

• Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global.  

• Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
• Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da 
frase ou do texto. 

• 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. 

 
Decodificação/ Fluência de 
leitura 

 Expressão oral: 
encenação de peça 
teatral, leitura 
expressiva de peça 
teatral, enredo de 
filmes, anedotas  

 

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

• 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.). 

• 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. 

 
 
Escrita autônoma 
 

 Ditado 

 Itens de coesão 
textual 

 Letra maiúscula inicial 
em substantivo 
próprio e início de 
frase 

 Separação de sílabas 
de palavra ao final de 
linha 

 

 

 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. 
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Análise 
linguística/semiótica 
ortografização 
 

 Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 

 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre 
a escrita de palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

 Grafar palavras utilizando regras de correspondência 
fonema-grafema regulares, contextuais e 
morfológicas e palavras de uso frequente com 
correspondências irregulares. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre 
a escrita de palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

 Identificar em textos e usar na produção textual 

pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, 

como recurso coesivo anafórico. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre 

a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasta catálogo 

(projeto de 
escrita) 

 
 
 
 
 
 

Produção de textos 
(escrita compartilhada e 
autônoma) 
 

 Uso coerente dos sinais 
de pontuação (ponto 
final, ponto de 
exclamação, ponto de 
interrogação e vírgulas)  

 Escrita de textos 
coerentes e coesos 

 Uso do dicionário 

 Adequação da escrita 
ao contexto (assunto 
tratado, imagem 
observada, sequência 
de imagens, ideias 
apresentadas, etc.) 

 Identificação das 
características de uma 
crônica (formação de 
repertório) 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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 
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digital. 

 Utilizar software, inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

 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. 

 Expressão escrita: 
parágrafos, peça teatral, 
transposição de textos em 
quadrinhos para textos em 
parágrafos, transposição 
de contos para textos 
teatrais e vice-versa, 
anedotas, revisão, reconto  

 
 

 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual 
é o portador do texto); a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que for preciso, 
informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. Revisão de textos 
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. 
Edição de textos 

 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. Utilização de tecnologia digital (EF15LP08) 
Utilizar software, inclusive programas de edição de 
texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 
Oralidade Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

 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 

 Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário. Características da conversação 
espontânea  

  

 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. 
Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da 
fala  

 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. 
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 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. 

 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. Planejamento de 
texto/Progressão temática e paragrafação  

 Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-
o em parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero textual. 

 Identificar a expressão de presente, passado e 
futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

 Flexionar, adequadamente, na escrita e na 
oralidade, os verbos em concordância com 
pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 Identificar, em textos, o uso de conjunções e a 
relação que estabelecem entre partes do texto: 
adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 

 Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e 
cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 
e considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 

 Planejar e produzir, com autonomia, textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

 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. Análise linguística/semiótica 
(Ortografização) Forma de composição dos textos 
Coesão e articuladores 

 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. 

Oralidade 
 

 Oralidade 
pública/intercambio 
conversacional em sala 
de aula 

 

 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 
 

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

 

 Características da 
conversação 
espontânea 

 
 
 
 
  

 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. 

 

 Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no 
ato da fala 

 

 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. 

 

 Relato oral/Registro 
formal e informal 

 

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

 

 Contagem de 
histórias 
 

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

 Variações 
linguísticas: língua 
padrão e demais 
modalidades – gírias.       

  Marcas de 
coloquialidade/oralida
de na linguagem 
escrita. 

  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.). 

 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. 

 Produção de texto 
oral 

 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.  

 Escuta de textos orais 
 

 Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos 
realizadas por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 Compreensão de 
textos orais 

 

 Recuperar as ideias principais em situações formais 
de escuta de exposições, apresentações e palestras. 

 Planejamento de 
texto oral/exposição 
oral 

 

 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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* Análise linguística 
semiótica (ortografização) 
 

 Revisão da tonicidade 

 Grafia  
      X   
      SSE/ECE 
      ISSE/ICE 
 

 
 

 

 Acentuar corretamente palavras oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas.  

 Classificar as palavras de caordo com a tonicidade: 
oxítona, paroxítona, proparoxítona. 

 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. 

 Grafar palavras utilizando regras de correspondência 
fonema- -grafema regulares, contextuais e 
morfológicas e palavras de uso frequente com 
correspondências irregulares. 
 

 

     Caderno 
 

Livro 
páginas 

210 a 218. 
Tonicidade 

páginas 
162 a 168. 

 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livro página 
154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Significação 
vocabular: sinônimo, 
antônimo, linguagem 
figurada - conotação / 
denotação 

 Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-grafema são irregulares e 
com h inicial que não representa fonema. 

 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.  

 

 Recursos do sistema 
de pontuação: ponto-
final, ponto de 
interrogação, ponto 
de exclamação, 
travessão e dois-
pontos em discurso 
direto, travessão 
separando fala de 
passagem de 
narrador, vírgula em 
data, enumeração e 
chamamentos 
(vocativos), 
reticências, 
parênteses, aspas, 
colchetes. 

 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.  

 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. 

 Forma de composição 
dos textos 

 
 

 Adequação do texto 
às normas de escrita 

 

 Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e verbal, 

 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.  

 

  Estabelecer relações de concordância do adjetivo e 
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Morfologia 

 Revisão do adjetivo 

 Locução adjetiva 

 Revisão do 
substantivo (comum / 
próprio, simples / 
composto, primitivo / 
derivado). 

 Revisão do 
substantivo: coletivos 
usuais – pesquisa. 

 Revisão da 
classificação do 
artigo (definido e 
indefinido) 

 Revisão dos 
pronomes: pessoal, 
possessivo e 
demonstrativo. 

 Revisão da 
preposição: relações 
que estabelece, 
combinação, 
contração e crase. 

 Revisão das relações 
de concordância 
entre as classes de 
palavra 

 Revisão do verbo: 
presente, pretérito 
perfeito, pretérito 
imperfeito, futuro do 
presente e futuro do 
pretérito. 

 Verbos regulares e 
irregulares 

 Verbo no dicionário - 
infinitivo. 

 Revisão de numeral:      
escrita dos numerais 
cardinais até mil e de 
cardinais até 
duzentos. 

 Revisão de interjeição 
em textos.  

 A = artigo, pronome, 
preposição 

 O = artigo, pronome 

 Família de palavras 
(prefixação, 
sufixação) 

 Revisão de 
onomatopeia 

 Identificação do 
advérbio e da 
locução adverbial de 
tempo, modo, lugar  
e intensidade em 
textos  

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. 

 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. 

 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. 

 Classificar artigo em definido ou indefinido e atribuir 
às implicações de sentido decorrentes do uso de 
cada um. 

 Identificar a expressão de presente, passado e 
futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

 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. 

 Identificar, em textos, o uso de conjunções e a 
relação que estabelecem entre partes do texto: 
adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 

 Diferenciar palavras primitivas, derivadas e 
compostas, e derivadas por adição de prefixo e 
sufixo.   

 Compreender a formação de palavras a partir de 
outras palavras. 

 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. 

 Identificar advérbios e locuções adverbiais de 

tempo, modo, lugar e intensidade em textos.  

 
 
 
 
 
 

Caderno 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livro páginas 
236 a 241. 
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 Estabelecer relações entre o advérbio e as palavras 
a que ele se refere. 

 Identificar onomatopeias em textos. 
 

 Formas de 

composição de 

narrativas 
 

 (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. 

 

 Discurso direto e 

indireto  

 
 

 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. 

 
  

 

MATEMÁTICA 
Conteúdos curriculares  

(Objetos de Conhecimento) 
 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências para 
estudo 

 
Números e operações 

o Leitura e representação de 
números até bilhões. 

o Operações com números 
naturais 

 
 

 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números 
naturais até os bilhões. 

 Construir significados para números da 
classe de milhões e bilhões. 

 
 
 
 

 

Registros no   
caderno, 
folhas  
Xerocopiadas; 
 
 
 
 

o (Conteúdo permanente da 
série) 

adição 
subtração 
multiplicação 
divisão 

 

 Compreender e resolver divisões utilizando 
a conta armada (algoritmo formal). 

 Identificar padrões em divisões com 
divisores de um, dois ou mais algarismos. 

 Compreender e utilizar, para a resolução 
de cálculos e de situações-problema, a 
relação inversa entre multiplicação e 
divisão. 

 Realizar cálculos mentais. 
 Calcular com números naturais: adições, 

subtrações e multiplicações e divisões. 
 

Livro, páginas: 
- 120 a 122 
 
Caderno de 
Atividades, 
páginas: 
- 64 
- 66 
- 84 
- 85 e 86 
 

o Resolução de situações-
problema envolvendo as quatro 
operações. 

 
 

 Interpretar e resolver situações-problema 
usando as operações fundamentais. 

 

 
-126 e 127 
 
 
Caderno de 
Atividades, 
páginas: 
- 63 
- 67 a 69 
- 83 
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o Expressões numéricas 
 

 

 Expressar raciocínio através da 
linguagem matemática;  

 Adquirir habilidade no cálculo de 
expressão numérica simples; 

 Praticar cálculo mental; 
 Resolver expressões numéricas 

geradas por situações-problema, 
limitando-se apenas aos parênteses e 
às quatro operações. 

 Interpretar situações-problema e 
resolvê-las por meio de expressões 
numéricas. 

 

Livro, páginas: 
- 123 a 125 
Caderno de 
Atividades, 
página: 
- 65 

o Porcentagem 
 

 Calcular porcentagem de uma 
quantidade. 

 Calcular porcentagens de 1%, 5% e 

15% 

 Ler, escrever e representar 
porcentagens. 

 Identificar porcentagens e calculá-las 
por meio de representações gráficas e 
escritas. 

  

Registros no 
Caderno; 
Folhas 
xerocopiadas; 

 
o Números fracionários (frações) 

 
 Leitura e escrita de frações 
 Cálculos de frações de 

quantidade 
 Frações equivalentes (Unidade 

4) 
 Adição e subtração de frações 

com denominadores iguais. 
(Unidade 4)  

 

 Relacionar números decimais com as 
respectivas frações; 

 Identificar frações equivalentes;  
 Comparar e ordenar números racionais 

positivos (representações fracionárias e 
decimais), relacionando-os a pontos da 
reta numérica;  

Registros no 
Caderno; 
Folhas 
xerocopiadas; 
 
Livro, páginas: 
- 192 a 194 
- 195  
- 196 e 197 
 
Caderno de 
Atividades, 
páginas: 
-106 e 107 
- 108 

Números decimais 
 

 Leitura e escrita de números 
decimais 

 Resolução de situações-
problema envolvendo números 
decimais 

 Unidades, décimos, centésimos 
e milésimos. 

 Multiplicação envolvendo 
números decimais; 

 Multiplicação de decimais só no 
multiplicando; 

 Divisão com quociente decimal 
utilização de decimais em 
medidas de comprimento; 

 Divisão de decimal por número 
natural; 

 
 

 Reconhecer as características de 
organização do sistema decimal de 
numeração, para representar números 
naturais e fracionários na forma decimal. 

 Calcular adições e subtrações com 
números decimais, mentalmente e por 
meio de algoritmo habitual. 

 Compreender décimos e centésimos 
como resultados da divisão de 1 por 10 
e por 100, respectivamente. 

 Usar características da representação 
decimal dos números fracionários para 
efetuar adições e subtrações. 

 Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com números 
naturais e com números racionais cuja 
representação decimal seja finita, 
utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos; 
 

Registro no 
caderno e folhas 
xerocopiadas; 
 
Livro, páginas: 
- 115 a 119 
- 166 a 168 
 
Caderno de 
Atividades, 
páginas: 
- 62 e 63 
- 69 
- 75 
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 Resolver situações-problema envolvendo o 
conceito de décimos e o conceito de 
divisão e seus algoritmos. 

 Resolver situações-problema utilizando a 
multiplicação de número natural por 
número decimal. 

 Resolver situações-problema utilizando a 
divisão de número decimal por número 
natural. 

 Resolver operações envolvendo a 
multiplicação e divisão de números 
decimais por meio de algoritmo.  

 Estabelecer relação entre números 
decimais e frações decimais. 

 

Espaço e forma/ Geometria 
 

 Ângulos 
 Formas espaciais 
 Vistas e mapas 

 
 
 
 
 
 

 Reconhecer e identificar ângulos em 
figuras diversas. 

 Reconhecer a congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os lados 
correspondentes de figuras poligonais emm 
situações de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando técnicas 
digitais;  

 Identificar ângulos nos “cantos” de figuras 
poligonais. 

 Construir e medir ângulos usando 
transferidor. 

 Diferenciar ângulos retos de ângulos de 45 
graus.  

 Utilizar adequadamente instrumentos 
geométricos (régua, esquadro, compasso) 
para realizar medidas e representações 
gráficas (desenhos). 

 Associar figuras espaciais a suas 
planificações ( prismas, pirâmides, cilindros 
e cones) e analisar, nomear e comparar 
seus atributos;  

 Identificar a utilização das formas espaciais 
no dia a dia. 

 Utilizar e compreender diferentes 
representações para a localização de 
objetos no plano, como mapas, células em 
planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as 
primeiras noções de coordenadas 
cartesianas;  

 Interpretar, descrever e representar a 
localização ou movimentação de objetos no 
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando 
coordenadas cartesianas, indicando 
mudanças de direção e de sentido e giros;  

 
Livro, páginas: 
- 130 a 133  
- 134 a 137 
- 147 e 148 
- 149 a 151 
 
Caderno de 
atividades, 
páginas: 
 
- 72 a 74 

 
Grandezas e medidas 
 

 Área e perímetro 
 Unidades de medidas e seus 

milésimos. 
 Litro e metro cúbico 

 

 Reconhecer que a área é a medida de uma 
superfície. 

 Obter a área de polígonos pela contagem 
das unidades de medida que cobrem o 
polígono. 

 Reconhecer que perímetro é a medida do 
contorno de uma figura ou espaço. 

 Resolver e elaborar situações-problema 
envolvendo  medidas das grandezas 

 
Livro, páginas: 
 
- 110 a 113 
- 140 
- 143 
 
Caderno de 
atividades, 
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comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a 
transformações entre unidades mais usuais 
em contexto socioculturais;  

 Concluir, por meio de investigação, que 
figuras de perímetro iguais podem ter áreas 
diferentes e que, também, figuras que têm 
a mesma área podem ter perímetros 
diferentes;  

 Reconhecer volume como grandeza 
associada a sólidos geométricos e medir 
volumes por meio de empilhamento de 
cubos, utilizando, preferencialmente, 
objetos concretos; 

 Reconhecer a necessidade de subdividir 
unidades de medida. 

 Reconhecer o mililitro como milésimo do 
litro e o grama como milésimo do 
quilograma. 

 Resolver problemas envolvendo grama e 
quilograma. 

 Conhecer relações entre unidades de 
medida: 1 dm³ = 1Le 1m³ 1000L. 

páginas: 
- 59 e 60. 
- 76 e 77. 

 
Tratamento da informação/ 
Estatística 

 Resolução de situações-
problema . 

 Interpretação e compreensão 
dos textos das situações-
problema. 

 Informações relevantes e dados 
numéricos significativos. 

 Estratégias possíveis, mais 
econômicas e adequadas. 

 Resolução de situações-
problema (campo aditivo e 
multiplicativo) com variação da 
incógnita.       

 Coleta e registro de dados. 
 Gráficos e tabelas. 
 Interpretação e resolução de 

situações-problema com 
informações combinadas. 

 Possibilidades 
 
 
 
 
 

 
 Interpretar dados, e compreender textos 

matemáticos. 
 Identificar e analisar as informações 

indispensáveis para a resolução de 
situações de situações-problema. 

 Desenvolver pensamento estratégico 
(capacidade de fazer previsões com base 
em análise de dados). 

 Resolver, por meio de diferentes 
estratégias, situações-problema (do campo 
aditivo e multiplicativo) com variação da 
incógnita do problema. 

 Coletar, comunicar e registrar informações. 
 Reconhecer as formas espaciais. 
 Identificar a utilização das formas espaciais 

no dia a dia. 
 Reconhecer e identificar ângulos em 

figuras diversas. 
 Identificar ângulos nos “cantos” de figuras 

poligonais. 
 Construir e medir ângulos usando 

transferidor. 
 Diferenciar ângulos retos de ângulos de 45 

graus.  
 Utilizar adequadamente instrumentos 

geométricos (régua, esquadro, compasso) 
para realizar medidas e representações 
gráficas (desenhos). 

Livro, páginas: 
 
- 128 e 129 
- 144 a 146 
- 152 e 153 
- 154 e 155 
 
 
 
Caderno de 
atividades, 
páginas: 
 
- 59 
- 68 
- 74 e 75 
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Ciências sociais – história 

Conteúdos curriculares/   Objetivos de aprendizagem Referências  
para estudo 

* Registros da história: 
linguagens e culturas 
 

 As tradições orais e a 
valorização da memória. 

 

 O surgimento da escrita e 
a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 
culturas e histórias.  

 

 Comparar pontos de vista sobre temas 
que impactam a vida cotidiana no tempo 
presente, por meio do acesso a 
diferentes fontes, incluído orais.  

 Reconhecer as mudanças cotidianas 
relacionadas à automação e os sujeitos 
históricos envolvidos nessas mudanças. 

 Comparar diferentes visões sobre a 
automação existentes no Brasil atual. 

 Relacionar a automação de serviços a 
um possível aumento do desemprego 
no país.  

 Reconhecer os trabalhadores como 
sujeitos históricos portadores de direitos 
conquistados ao longo do tempo. 

 Relacionar mudanças na forma de 
produção de bens ao desenvolvimento 
de máquinas complexas. 

 Reconhecer as mudanças ocorridas na 
organização do trabalho após o 
desenvolvimento das máquinas 
complexas.  

 Comparar as formas de produção das 
placas automotivas em diferentes 
tempos, identificando mudanças e 
permanências. 

 

Capitulo 9 – A 

automação e a vida 

cotidiana 

 Livro páginas, 70 a 

75. 

 

 

Capitulo 10 – 

Mudanças no 

trabalho 

 Livro páginas, 76 a 

83. 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas e 

caderno. 

 

 
 
 
 
  

 Comparar o uso de diferentes 
linguagens e tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar os significados 
sociais, políticos e culturais atribuídos a 
elas.  

 Reconhecer a diversidade de 
linguagens utilizadas pelos seres 
humanos em diferentes tempos e 
espaço. 

 Diferenciar linguagem verbal e não 
verbal. 

 Identificar a simultaneidade do uso de 
diferentes linguagens pelas pessoas 
atualmente.  

 Perceber a importância da língua nativa 
dos povos africanos.  

 Reconhecer as diferentes formas de 
pintura corporal criadas por diversos 
povos como um tipo de linguagem.  

 Identificar formas de pintura corporal 
criadas pelos seres humanos em 
diferentes tempos.  

 Reconhecer a pintura corporal como 
manifestação cultura de diversos povos.  

 Reconhecer tatuagens como formas de 
pintura corporal permanente de outros 
povos que viveram em outros 
continenentes. 

Capitulo 11 – As 

diferentes 

linguagens 

 Livro páginas, 84 a 

91. 

Capitulo 12 – Pintura 

corporal 

 Livro páginas, 92 a 

97.  

 

 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas e 

caderno. 
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                     Ciências sociais – geografia 

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem Referências  
para estudo 

* Mundo do trabalho 

 Trabalho e invação 
tecnológica. 

 
 
* Formas de representação e 
pensamento espacial 

 Mapas e imagens de satélite.  
 

 Identificar e comparar as mudanças dos 
tipos de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico na agropecuária, na indústria, 
no comércio e nos serviços.  

 Analisar transformações de paisagens 
nas cidades, comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e imagens 
de satélite de épocas diferentes.   

 Distinguir diferentes tipos de 
agrossistemas ou sistemas agrários, em 
relação à utilização da terra, ao objetivo 
da produção e aos tipos de tecnologia 
aplicadas. 

 Comparar características da agricultura 
orgânica e da agricultura convencional.  

 Reconhecer alguns tipos de máquina 
utilizadas nas diversas etapas da 
produção agrícola.  

 Identificar novas técnicas utilizadas na 
produção pecuária.  

 Distinguir os diferentes tipos de criação 
de animais: pecuária intensiva, extensiva, 
suína e avicultura.  

 Identificar as regiões brasileiras onde se 
concentra a pecuária para produção de 
carne.  

 Comparar elementos da paisagem de 
uma mesma localidade antes e depois da 
implantação do polo industrial, por meio 
de fotos. 

 Distinguir os principais tipos de indústrias 
de acordo com o desenvolvimento 
tecnológico. 

 Diferenciar o comércio e a prestação de 
serviço e reconhecer a importância 
desses setores na oferta de trabalho no 
Brasil, atualmente.  

 Identificar tendências de utilização de 
novas tecnologias no comércio e na 
prestação de serviços e refletir sobre suas 
vantagens e desvantagens. 

Capitulo 9 – 

Novas tecnologias 

na agricultura e na 

pecuária 

- Livro páginas, 80 

a 87 

Capitulo 10 – 

Novas tecnologias 

na indústria, no 

comércio e nos 

serviços 

- Livro páginas, 88 

a 95. 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas 

e caderno. 

 

 

* Mundo do trabalho 

 Trabalho e inovação 
tecnológica 

 

 Identificar e comparar transforamações 
dos meios de transporte e de 
comunicação.  

 Identificar características de diversos 
meios de comunicação ao longo do 
tempo.  

 Reconhecer os meios de comunicação 
mais utilizados no dia a dia e sua 
finalidade.  

 Identificar os principais meios de 
comunicação utilizados no seu lugar de 
vivência a partir de entrevistas e 

Capitulo 11 – 

Mudanças nos 

meios de 

comunicação 

- Livro páginas, 96 

a 101.  

Capitulo 12 – 

Mudanças nos 
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comparar esses dados com o 
levantamento realizados em âmbito 
nacional. 

 Identificar diferentes usos da internet e 
refletir sobre a inclusão digital. 

 Comparar mudanças na velocidade média 
de diferentes meios de transporte ao 
longo do tempo. 

 Diferenciar os três principais tipos de 
transportes: rodoviário, aquaviário e 
aeroviário e identificar qual deles é o mais 
utilizado para transporte de mercadorias e 
de pessoas.  

 Comparar características e principais 
vantagens e desvantagens do transporte 
rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e 
aéreo em relação ao transporte de 
mercadorias e de pessoas.   

 Refletir sobre a necessidade de melhorar, 
nas grandes cidades, as condições de 
transporte público.  

 

meios de 

transporte 

- Livro páginas, 102 

a 111.  

 

 - Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas 

e caderno. 

 

* Linguagem cartográfica 
 

 Diferenciar elementos do espaço 
geográfico representados em imagem de 
satélite e em planta cartográfica produzida 
a partir dessa imagem.  

 Comparar imagens de satélite de uma 
mesma localidade em diferentes tempos.  

 Ler e interpretar mapas de diferentes tipos 
de atividades industriais no Brasil e sua 
distribuição nas unidades federativas. 

 Ler e interpretar gráficos sobre usos de 
diferentes tipos de meio de comunicação 
no Brasil e sobre o uso da internet por 
crianças e adolescentes brasileiros.  

 Ler e interpretar gráficos sobre 
movimentação de passageiros por 
transporte aéreo nas regiões brasileiras e 
sobre motivações dessas viagens.  

. 

 

 

 

 
 

                Ciências naturais 

Conteúdos curriculares  

(OBJETOS DE 

CONHECIMENTO) 

Objetivos de aprendizagem 

(HABILIDADES) 

Referências  
para estudo 

Unidade 3 - Funcionamento do 

corpo humano 

 

*Matéria e energia 

 Consumo consciente 

 Reciclagem 

 

*Vida e evolução 

 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.  

 Compreender que os alimentos fornecem 
os nutrientes necessários para 
manutenção da saúde do nosso 
organismo. 

 Organizar um cardápio equilibrado com 
base nas características dos grupos 
alimentares (nutrientes e calorias) e nas 

Capitulo 1 – 

Alimentos e 

nutrientes 

Livro páginas, 

92 a 101. 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas  
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 Nutrição do organismo 

 Hábitos alimentares 

 

necessidades individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para a 
manutenção da saúde do organismo.  

 Conhecer os principais nutrientes 
presentes nos alimentos, bem como a 
função de cada um deles em nosso 
corpo para entender como cuidar da 
alimentação. 

 Aprender a cuidar da alimentação. 

 Discutir a ocorrência de distúrbios 
nutricionais (como obesidade, 
subnutrição etc.) entre crianças e jovens 
a partir da análise de seus hábitos (tipos 
e quantidade de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.).  
 

 

*Vida e evolução 

 Nutrição do organismo 

 Integração entre os sistemas 

digestório, respiratório e 

circulatório 

 

 Conhecer os órgãos envolvidos na 
digestão. 

 Aprender que a parte dos alimentos que 
não é absorvida é eliminada. 

 Selecionar argumentos que justifiquem 
por que os sistemas digestório e 
respiratório são considerados 
corresponsáveis pelo processo de 
nutrição do organismo, com base na 
identificação das funções desses 
sistemas.  

 Identificar os órgãos do sistema 
respiratório. 

 Conhecer o caminho do ar no sistema 
respiratório. 

 Compreender que, por meio da 
respiração, o organismo capta o gás 
oxigênio do ar e elimina gás carbônico. 

 Identificar os órgãos do sistema 
circulatório. 

 Justificar a relação entre o 
funcionamento do sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos 
produzidos.  

 Conhecer os órgãos do sistema urinário. 

 Compreender que a excreção é o 
processo de eleiminação de substâncias 
que não são necessárias ao corpo. 

 Aprender sobre o processo de formação 
e eliminação da urina. 

 Reconhecer o trabalho conjunto do 
sistema circulatório e do sistema urinário 
no transporte e eliminação dos resíduos 
produzidos pelo corpo. 

 

Capitulo 2 – 

Do alimento à 

energia. 

 Livro páginas, 

102 a 111. 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas  

 

*Vida e evolução 

 Sistema nervoso 

 Entender como ocorre a coordenação 
nervosa no corpo. 

 Reconhecer que o sistema nervoso 
controla as funções voluntárias e 
involuntárias do corpo. 

 Conhecer as partes e as funções do 
sistema nervoso. 

Capitulo 3 –

Coordenação 

do corpo 

 Livro páginas, 

112 a 115. 
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 Relacionar as partes do sistema nervoso 
a diferentes funções. 

 Relacionar o sistema nervoso com as 
funções de controle e de ações rápidas 
do corpo. 

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas  

 

*Vida e evolução 

 Reprodução humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender que a adolescência é a 
fase da vida em que o corpo se 
transforma e se prepara para atingir a 
maturidade reprodutiva. 

 Identificar as mudanças que ocorrem no 
organismo feminino e masculino durante 
a puberdade. 

 Compreender que a puberdade torna o 
corpo apto para a reprodução. 

 Identificar as principais estruturas dos 
sistemas genitais masculino e feminino. 

 Reconhecer o óvulo como a célula 
reprodutiva feminina e o espermatozoide 
como a célula reprodutiva masculina. 

 Conhecer o trajeto dos espermatozoides 
no organismo masculino. 

 Aprender sobre a fecundação e a 
formação de um novo indivíduo. 

 Identificar a menstruação como um 
evento natural do organismo feminino, 
relacionada, principalamente, à ausência 
de gravidez em mulheres em idade fértil. 

 Definir o período da gestação e conhecer 
a sua duração. 

 Reconhecer as funções de nutrição do 
feto e troca de gases entre a mãe e o 
bebê realizadas pelo cordão umbilical e 
pela placenta. 

 

Capitulo 4 – 

Mudanças no 

corpo 

 Livro páginas, 

116 a 121.  

- Caderno 

-Folhas 

xerocopiadas  

 

 

Ética, cidadania e filosofia (educação para o pensar) 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem 
Referência para 

estudo 

 Relação do eu e com o 
mundo sob o ponto de 
vista do(a): 

  diálogo 
  respeito mútuo 
  ética 
  justiça 
  compromisso 

 
 Projeto Vive 
 

 Analisar as próprias decisões e analisar suas 
consequências na vida pessoal e do grupo que se 
relaciona. 
 Perceber que as atitudes tomadas trazem 
consequências para a própria vida e para a vida das 
pessoas que nos cercam. 
 Refletir sobre sua participação na missão da turma e 
em atitudes colaborativas para o sucesso do grupo. 
 Perceber que cada pessoa tem um ponto de vista 
diferente, a partir de suas próprias vivências e opiniões. 
 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as 
pessoas. 
 Valorizar e empregar o diálogo como forma de 
esclarecer conflitos. 
 Assumir posições segundo seu próprio juízo de valor, 
considerando diferentes pontos de vista e aspectos de 
cada situação. 
 Considerar o respeito mútuo como dever e direito 
fundamental e de suma importância, pois ao 
permanecer apenas um dos termos volta-se ao respeito 
unilateral. 

Rodas de 
conversa e 

reflexão 
 

Vídeos e  
Textos 

 
Dinâmicas 
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INGLÊS 

Competências 
linguísticas 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
 

Referências 
para estudo 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

Conteúdo linguístico 
 

 bananas, beans, bell 
peppers, bread, broccoli, 
butter, carrots, cereal, 
chicken, coffee, 
cucumbers, cupcake, 
eggs, fish, juice, lemons, 
milk, oranges, pancakes, 
pasta, rice, soup, steak, 
strawberries, sweet corn, 
tea, toast and jam, 
tomatoes 

 

 breakfast, lunch, dinner 
 

What do you usually have for 
(dinner)? I usually have 
(soup) for (dinner). 

• Identificar e nomear alimentos.  
• Perguntar e responder sobre 
hábitos alimentares.  
• Trabalhar o senso estético.  
• Praticar a pronúncia dos sons 
representados pelas letras se.  
• Identificar, interpretar e 
produzir uma resenha. 

-  

 Unidade 5 
(Student’s 
book and 
workbook). 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

Conteúdo linguístico 
 

 clean the bedroom, do the 
dishes, feed the pet, make 
the bed, set the table, take 
out the garbage, walk the 
dog, wash the bike 

 

 always, usually, 
sometimes, never 

 
- What do you do during the 

week?  
- What do they do on 

weekends? 
 
- I/We/They 

always/usually/sometimes/ 
never (do the dishes). 

 
- Do you/they (set the 

table)? Yes, I/we/they 
always do. / No, I/we/ they 
never do. 

 
- Does he/she/it (clean the 

bedroom)? Yes, he/she/it 
usually does. / No, he/she/ 
it never does. 

 
I always (do the dishes). / I 
am (doing the dishes) now 

• Identificar e descrever tarefas 
domésticas.  
• Perguntar e responder sobre 
tarefas domésticas e a 
frequência com que são 
realizadas.  
• Compreender a diferença 
entre ações que acontecem 
com frequência e ações que 
acontecem no momento da fala.  
• Distinguir dois sons 
representados pela letra o. 
• Identificar, interpretar e 
produzir um quadro de tarefas 
domésticas.  
Produzir um texto descrevendo 
tarefas domésticas e a 
frequência com que são 
realizadas. 

-  

 Unit 6 
(Student’s 
book and 
workbook). 

 Review 
unit. 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
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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. 

 

 
 Resolver situações de conflito, por meio do 

diálogo, com a ajuda do professor.  
 

 Aprimorar as habilidades sociais nos 
contextos de interação coletiva. 
 

 Participar de situações em que tenha  
escolher  grupos ou atividades e assumindo 
a responsabilidade por suas escolhas. 

 
 

 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. 

 

 
 
 Participar Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana regras simples 
envolvendo movimentos corporais. 

 Coordenação motora ampla; 
 Coordenação áudio-motora; 
 Expressão corporal; 

 
  Descrever, por meio de múltiplas linguagens 

(corporal, oral, escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e 
de matriz indígena e africana, explicando 
suas características. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esportes de rede/parede; 
 Esportes de invasão; 
 Percepção visual e auditiva; 
 Equilíbrio. 

 
 Experimentar e fruir diversos tipos de esportes 

de  rede/parede e invasão, identificando seus 
elementos comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua 
execução, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo.  
 

  Experimentar e fruir diversos tipos de 
esportes de rede/parede e invasão, 
identificando seus elementos comuns e 
criando estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

  
 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, 
identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 

 Utilizar a votação como uma estratégia 
democrática para decisões coletivas 

 
 Reconhecer as dificuldades das pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 
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 Desenvolver e aprimorar as relações  
              espaços-temporais. 

 
Educação Física (piscina) 

 
 
 
 

 Habilidades sociais (estabelecimento de 
regras sociais e contratos de convivência); 

 Socialização / interação em grupo; 
 Relação afetiva e social;  
 Procedimentos para o uso da piscina. 

 
 Aprimorar as habilidades sociais nos 

contextos de interação coletiva; 
 Resolver situações de conflito, por meio do 

diálogo, com a ajuda do professor. 
 Desenvolver habilidades para a ampliação 

progressiva da utilização do aparato motor. 
 Desenvolver e aprimorar as relações 

 espaços-temporais. 
 Participar de atividades sociais, 

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. 
 

 
 

 Participação em jogos e brincadeiras com 
regras simples envolvendo movimentos 
corporais (membros superiores e inferiores) 
no meio líquido 

 Adaptação ao meio líquido 
  

 
 Reconhecer algumas de suas possibilidades 

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

 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. 
. 
 

 
 
 
 
 
 Coordenação áudio-motora 
 Respiração 
 Movimentos na borda, superfície, 

plataforma e submerso. 
 Esportes paraolímpicos aquáticos 

 

 
 Identificar e aplicar procedimentos para a 

respiração correta nas aulas de natação. 
 

 Deslocar-se com ou sem auxílio no meio 
líquido. 
 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, 
identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 
 
 

 Reconhecer as dificuldades das pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 
Conteúdos curriculares 

 
Objetivos de aprendizagem 

 

Referências para estudo 

 
Internet  
 
o Segurança Cibernética 
o Comportamento ético e  

             responsável na internet 
o Cyberbullying 
o Pesquisa Web 

 
 

 
Conhecer e estar apto a distinguir 
sites que realmente irão trazer 
conteúdos de qualidade. 
 
Ter conhecimento e evitar 
divulgação de informações 
pessoais. 
 
Conhecer e apresentar boa conduta 
durante a navegação na web. 
 
Conhecer as principais normas que 
falam sobre a partilha de textos e 
imagens da Web, pois os mesmos 
respeitam uma legislação de 
direitos autorais. 
 
Ter um comportamento online 
responsável e ético, não usando a 
Internet para espalhar boatos e 
intimidar ou ameaçar outras 
pessoas. 
 
Saber utilizar ferramentas de busca 
na 
 Internet. 
 

 
www.internetresponsavel.co
m.br 
http://www.familiamaissegur
a.com.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. 
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        ARTE 

Unidades 

Temáticas 
Conteúdos curriculares  

Objetivos de 

aprendizagem 
Referências  
para estudo 

Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialidade 
 
       
     
 
 
Processo de criação 
 
 
 
 
 
Elementos da Linguagem 

 Experrimentar diferentes 
formas de experssão artística 
(desenho, pintura, escultura, 
modelagem, rercorte e colagem).  
 
 

 Experimentar a criação em 
artes de modo individual, coletivo, 
explorando diferentes espaços da 
escola.  
 

 Perceber e explorar os 
elementos constitutivos e as 
propriedades sonoras da música 
por meio de jogos e práticas 
diversas.  
 

Imagens 
 
Sites 
 
Livros 
      
Textos 
informativos 
 
Músicas 
 
Vídeos 
 

 

 
 
 
 
 
 


