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- Interagir oralmente a partir 

dos temas propostos; 

 

-  Planejar sua fala adequando-

a a diferentes interlocutores 

em situações públicas, 

exposição oral, debate e 

contação de história; 

 

-  Produzir oralmente textos de 

diferentes gêneros; 

 

- Recontar histórias 

conhecidas, recuperando e 

respeitando a sequência dos 

episódios essenciais e algumas 

características da linguagem 

do texto lido pelo professor; 

 

- Relacionar fala e escrita, 

tendo em vista a apropriação 

do sistema de escrita; 

 

- Valorizar os textos de 

tradição oral, reconhecendo-os 

como manifestações culturais; 

 

- Apreciar textos literários e 

participar dos intercâmbios 

posteriores à leitura; 

 

- Reconhecer a diversidade 

linguística, valorizando as 

diferenças culturais entre 

variedades regionais. 

- Interagir oralmente a partir 

dos temas propostos, 

questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando 

os turnos da fala; 

 

- Planejar sua fala,   

adequando-a a diferentes 

interlocutores em situações 

públicas, exposição oral, 

debate e contação de história; 

 

-  Produzir oralmente textos de 

diferentes gêneros, com 

diferentes propósitos, 

estabelecendo a relação de 

causa/consequência entre as 

partes e elementos de um 

texto; 

 

- Recontar histórias 

conhecidas, recuperando e 

respeitando a sequência dos 

episódios essenciais e algumas 

características da linguagem 

do texto lido pelo professor 

e/ou com autonomia; 

 

- Relacionar fala e escrita, 

tendo em vista a apropriação 

do sistema de escrita, as 

variantes linguísticas e os 

diferentes gêneros textuais; 

 

- Valorizar os textos de 

tradição oral, reconhecendo-os 

como manifestações culturais; 

 

-  Interagir oralmente a partir 

dos temas propostos, 

questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os 

turnos da fala; 

 

- Planejar sua fala,   

adequando-a a diferentes 

interlocutores em situações 

públicas, exposição oral, 

debate e contação de história; 

 

-  Produzir oralmente textos de 

diferentes gêneros, com 

diferentes propósitos, 

estabelecendo a relação de 

causa/consequência entre as 

partes e elementos de um 

texto, sobretudo os mais 

formais comuns em instâncias 

públicas (debate, entrevista, 

exposição, notícia, 

propaganda, relato de 

experiências orais, dentre 

outros); 

 

- Recontar histórias 

conhecidas, recuperando os 

episódios essenciais e suas 

relações de causalidade, assim 

como as características da 

linguagem do texto lido pelo 

professor ou com autonomia; 

 

- Relacionar fala e escrita 

tendo em vista a apropriação 

do sistema de escrita, as 

variantes linguísticas e os 

- Participar de situações de 

intercâmbio do cotidiano 

escolar formal, (seminários ou 

outros tipos de apresentação 

oral de resultados de estudo): 

ouvindo com atenção, 

intervindo sem sair do assunto 

tratado, formulando e 

respondendo perguntas, 

justificando suas respostas e 

compreendendo explicações, 

manifestando e acolhendo 

opiniões, fazendo colocações 

que considerem as falas 

anteriores e contribuam com 

novas informações sobre o 

assunto tratado, sabendo 

utilizar alguns procedimentos 

de escrita e recursos para 

organizar sua exposição; 

 

-  Planejar sua fala adequando-

a diferentes interlocutores em 

situações públicas: exposição 

oral, debate, contação de 

história, sugerindo,  

argumentando e respeitando os 

turnos de fala; 

 

- Produzir textos orais de 

diferentes gêneros, com 

diferentes propósitos, 

sobretudo os mais formais 

comuns em instâncias públicas 

(debate, entrevista, exposição, 

notícia, propaganda, relato de 

experiências orais, dentre 

outros); 

- Participar de situações de 

intercâmbio do cotidiano 

escolar formal (seminários ou 

outros tipos de apresentação 

oral de resultados de estudo): 

ouvindo com atenção, 

intervindo sem sair do 

assunto tratado, formulando e 

respondendo perguntas, 

justificando suas respostas e 

compreendendo explicações, 

manifestando e acolhendo 

opiniões, fazendo colocações 

que considerem as falas 

anteriores e contribuam com 

novas informações sobre o 

assunto tratado, sabendo 

utilizar alguns procedimentos 

de escrita e recursos para 

organizar sua exposição; 

 

- Planejar sua fala 

individualmente, adequando-

a a diferentes interlocutores 

em situações comunicativas 

mais formais no âmbito 

escolar tais como seminários 

ou outros tipos de 

apresentação oral de 

resultados de estudo, a partir 

de anotações feitas com a 

colaboração dos colegas e de 

próprio punho; 

 

-  Participar de debates sobre 

temas da atualidade 

alimentados por pesquisas 

próprias em jornais, revistas e 
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- Reconhecer a diversidade 

linguística, valorizando as 

diferenças culturais entre 

variedades regionais. 

 

diferentes gêneros textuais; 

 

- Valorizar os textos de 

tradição oral, reconhecendo-os 

como manifestações culturais; 

 

- Apreciar textos literários e 

participar dos intercâmbios 

posteriores à leitura; 

 

- Reconhecer a diversidade 

linguística, valorizando as 

diferenças culturais entre 

variedades regionais. 

 

 

 - Relacionar fala e escrita, 

tendo como base gêneros 

textuais para consulta; 

 

- Valorizar os textos de 

tradição oral, reconhecendo-os 

como manifestações culturais; 

 

- Apreciar textos literários e 

participar dos intercâmbios 

posteriores à leitura, 

remetendo sua fala aos 

episódios, causas e fatos ao 

texto tratado naquele 

momento; 

 

- Reconhecer a diversidade 

linguística, valorizando as 

diferenças culturais entre 

variedades regionais, sociais, 

de faixa etária, de gênero, 

dentre outras. 

outras fontes; 

 

- Relacionar fala e escrita, 

tendo como base anotações 

feitas por si ou gêneros 

textuais para consulta; 

 

- Valorizar os textos de 

tradição oral, reconhecendo-

os como manifestações 

culturais; 

 

- Apreciar textos literários e 

participar dos intercâmbios 

posteriores à leitura, 

remetendo sua fala aos 

episódios, causas e fatos ao 

texto tratado naquele 

momento; 

 

- Reconhecer a diversidade 

linguística, valorizando as 

diferenças culturais entre 

variedades regionais, sociais, 

de faixa etária, de gênero, 

dentre outras. 

A 

Q 

U 

I 

S 

I 

Ç 

~ 

A 

O 

 

D

O 

 

- Reconhecer e nomear as 

letras do alfabeto, 

diferenciando-as de números e 

outros símbolos; 

 

- Conhecer a ordem alfabética; 

 

-  Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas 

letras; 

 

- Segmentar oralmente as 

sílabas de palavras e comparar 

as palavras quanto ao 

tamanho, identificando 

- Compreender o 

funcionamento alfabético do 

sistema de escrita, ainda que 

escreva com erros 

ortográficos; 

 

- Reconhecer e usar diferentes 

tipos de letras em textos de 

diferentes gêneros e suportes 

textuais; 

 

-  Utilizar a ordem alfabética e 

seus usos em diferentes 

gêneros e suportes; 

 

- Compreender o 

funcionamento alfabético do 

sistema de escrita, ainda que 

escreva com erros 

ortográficos; 

 

- Reconhecer e usar diferentes 

tipos de letras em textos de 

diferentes gêneros e suportes 

textuais; 

 

-  Utilizar a ordem alfabética e 

seus usos em diferentes 

gêneros e suportes; 

 

- Compreender o 

funcionamento alfabético do 

sistema de escrita, ainda que 

escreva com alguns erros 

ortográficos. 

 

- Compreender o 

funcionamento alfabético do 

sistema de escrita, ainda que 

escreva com alguns erros 

ortográficos. 
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semelhanças sonoras em 

sílabas e em rimas, lendo e 

ajustando a pauta sonora ao 

escrito para compreensão do 

SEA; 

 

- Compreender o 

funcionamento alfabético do 

sistema de escrita; 

 

- Segmentar com auxílio 

palavra em texto; 

 

- Reconhecer que as sílabas 

variam quanto as suas 

composições; 

 

- Conhecer as 

correspondências entre letras 

ou grupos de letras e seu valor 

sonoro, de modo a ler e 

escrever palavras e textos; 

 

- Escrever com ajuda, 

progressivamente e 

alfabeticamente textos que 

exijam memorização, tais 

como: parlendas, adivinhas, 

quadrinhas, canções, trava-

línguas, entre outros. 

- Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas 

letras e que variam quanto ao 

número, repertório e ordem de 

letras; 

 

- Dominar as correspondências 

entre letras e grupos de letras e 

seu valor sonoro de modo a ler 

palavras e textos; 

 

- Segmentar oralmente as 

sílabas de palavras e comparar 

as palavras quanto ao 

tamanho, identificando 

semelhanças sonoras em 

sílabas e em rimas, lendo e 

ajustando a pauta sonora ao 

escrito para compreensão do 

SEA; 

 

- Segmentar com auxílio 

palavra em texto; 

 

- Reconhecer que as sílabas 

variam quanto as suas 

composições; 

 

- Escrever alfabeticamente 

textos que exijam 

memorização, tais como: 

parlendas, adivinhas, 

quadrinhas, canções, trava-

línguas, entre outros. 

- Dominar as correspondências 

entre letras e grupos de letras e 

seu valor sonoro de modo a 

escrever palavras e textos; 

 

-  Segmentar palavra em texto; 

 

- Reconhecer que as sílabas 

variam quanto as suas 

composições. 

 

 

 

 

 

 

- Ler com auxílio, 

progressivamente e com 

autonomia, textos conhecidos, 

tais como: parlendas, 

adivinhas, poemas, canções, 

trava-línguas, placas de 

identificação, listas, 

- Ler com autonomia e 

fluência textos conhecidos, 

tais como: parlendas, 

adivinhas, poemas, canções, 

trava-línguas, placas de 

identificação, listas, 

manchetes de jornal, legendas, 

-  Ler com autonomia textos 

de diferentes gêneros com 

diferentes propósitos, 

apoiando-se em 

conhecimentos sobre o tema 

do texto, as características de 

seu portador do gênero e do 

-  Ler com autonomia textos 

de diferentes gêneros (das 

diferentes áreas), apoiando-se 

em conhecimentos sobre o 

tema do texto, as 

características de seu 

portador, da linguagem 

-  Ler com autonomia textos 

de diferentes gêneros (das 

diferentes áreas), apoiando-

se em conhecimentos sobre o 

tema do texto, as 

características de seu 

portador, da linguagem 
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manchetes de jornal, 

legendas, histórias em 

quadrinhos, tirinhas e rótulos; 

 

- Ler em voz alta textos de 

memória (pseudoleitura); 

 

- Ler textos não verbais em 

diferentes suportes; 

 

- Compreender textos lidos 

por outras pessoas, de 

diferentes gêneros com 

diferentes propostas; 

 

-  Antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem 

lidos pelo professor ou pelas 

crianças; 

 

- Localizar informações 

explícitas em textos a serem 

lidos pelo professor ou pelas 

crianças; 

 

- Realizar inferências 

explícitas em textos de 

diferentes gêneros e 

temáticas, a serem lidos pelo 

professor ou com autonomia; 

 

-  Reconhecer as finalidades 

de textos de diferentes 

gêneros lidos pelo professor 

ou por outro leitor experiente; 

-  Estabelecer relações lógicas 

entre partes de textos: 

começo, meio e fim, com 

auxílio do professor (contos e 

fábulas); 

histórias em quadrinhos, 

tirinhas e rótulos em diferentes 

situações; 

 

-  Ler em voz alta textos 

diversos e os gêneros textuais 

previstos para o ano; 

 

- Ler textos não verbais em 

diferentes suportes; 

 

- Compreender textos lidos 

por outras pessoas, de 

diferentes gêneros com 

diferentes propostas; 

 

-  Antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem 

lidos pelo professor ou pelas 

crianças; 

 

- Localizar informações 

explícitas em textos a serem 

lidos pelo professor e/ou pelas 

crianças com autonomia; 

 

- Realizar inferências 

explícitas em textos de 

diferentes gêneros e temáticas, 

a serem lidos pelo professor 

ou com autonomia; 

 

-  Reconhecer as finalidades 

de textos de diferentes gêneros 

lidos pelo professor ou por 

outro leitor experiente com 

autonomia; 

 

-  Estabelecer relações lógicas 

entre partes de textos: começo, 

sistema de escrita; 

 

-  Ler em voz alta textos 

diversos e os gêneros textuais 

previstos para o ano  

 

-  Ler textos não verbais, em 

diferentes suportes; 

 

-  Compreender textos lidos 

com autonomia, de diferentes 

gêneros com diferentes 

propostas; 

 

-  Antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem 

lidos pelo professor e/ou com 

autonomia; 

 

- Localizar informações 

explícitas em textos a serem 

lidos pelo professor e/ou com 

autonomia; 

 

- Realizar com auxílio do 

professor, inferências 

implícitas e explícitas em 

textos de diferentes gêneros e 

temáticas; 

 

-  Reconhecer as finalidades 

de textos de diferentes 

gêneros lidos pelo professor 

ou por outro leitor experiente 

com autonomia; 

 

-  Estabelecer relações 

lógicas entre partes de textos 

de diferentes gêneros e 

temáticas com autonomia; 

própria do gênero e do 

sistema de escrita; 

 

- Ler em voz alta, com 

fluência, em diferentes 

situações; 

 

-  Ler textos não verbais em 

diferentes suportes; 

 

-  Relacionar textos verbais e 

não verbais, construindo 

sentidos; 

 

-  Compreender textos lidos 

com autonomia, de diferentes 

gêneros e com diferentes 

propósitos; 

 

- Diferenciar gêneros 

textuais; 

 

- Antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem 

lidos pelo professor e/ou com 

autonomia; 

 

- Realizar com autonomia, 

inferências implícitas e 

explícitas em textos de 

diferentes gêneros e 

temáticas; 

 

-  Estabelecer com auxilio e 

autonomia, relações lógicas 

em partes de textos 

(intertextos), de diferentes 

gêneros com mesma 

temática; 

 

própria do gênero e do 

sistema de escrita; 

 

- Ler em voz alta com 

fluência, em diferentes 

situações; 

 

-  Ler textos não verbais em 

diferentes suportes; 

 

-  Relacionar textos verbais e 

não verbais, construindo 

sentidos; 

 

-  Compreender textos lidos 

com autonomia, de 

diferentes gêneros e com 

diferentes propósitos; 

 

- Diferenciar gêneros 

textuais; 

 

-  Antecipar sentidos e ativar 

conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem 

lidos pelo professor e/ou 

com autonomia; 

 

- Realizar inferências 

implícitas e explícitas em 

textos de diferentes gêneros 

e temáticas, com autonomia; 

 

-  Estabelecer com 

autonomia, relações lógicas 

em partes de texto 

(intertextos) de diferentes 

gêneros com mesma temática; 

 

- Estabelecer relações 

lógicas entre partes de textos 
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-  Entender a finalidade do uso 

do dicionário: os significados 

das palavras com auxílio do 

professor; 

 

- Compreender 

assuntos/temas tratados em 

textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos pelo professor 

e progressivamente com 

autonomia. 

 

 

meio e fim, com auxílio do 

professor e progressivamente 

com autonomia (contos e 

fábulas); 

 

- Entender a finalidade do uso 

do dicionário: os significados 

das palavras e a acepção mais 

adequada ao contexto de uso, 

com auxílio do professor; 

 

- Compreender assuntos/temas 

tratados em textos de 

diferentes gêneros e temáticas, 

lidos pelo professor e 

progressivamente com 

autonomia. 

-  Entender a finalidade do 

uso do dicionário: os 

significados das palavras e a 

acepção mais adequada ao 

contexto de uso, com auxílio 

do professor e 

progressivamente com 

autonomia; 

 

- Compreender 

assuntos/temas tratados em 

textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos com 

autonomia. 

-  Estabelecer relações 

lógicas em partes de textos 

(intertextos) de diferentes 

gêneros e temáticas, lidos 

com autonomia; 

 

- Utilizar o dicionário, 

entendendo os significados 

das palavras e a acepção mais 

adequada ao contexto de uso, 

com autonomia; 

 

-  Ler e compreender textos 

para estudar os temas tratados 

nas diferentes áreas de 

conhecimento (utilizar no 

processo de ler e estudar 

procedimentos como: copiar 

a informação que interessa, 

grifar trechos, fazer 

anotações); 

 

- Selecionar em parceria ou 

individualmente, textos no 

processo de estudo e pesquisa 

em diferentes fontes 

apoiando-se em títulos, 

subtítulos, imagens, negritos; 

 

- Inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão pelo 

contexto. 

de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos com 

autonomia; 

 

- Se apropriar do uso do 

dicionário, entendendo os 

significados das palavras e a 

acepção mais adequada ao 

contexto de uso, com 

autonomia; 
 

- Ler e compreender textos 

para estudar os temas tratados 

nas diferentes áreas de 

conhecimento (utilizar no 

processo de ler e estudar 

procedimentos como: copiar a 

informação que interessa 

grifar trechos, fazer anotações 

para organizar esquemas que 

sintetizem as ideias mais 

importantes e as relações 

entre elas); 
 

- Selecionar textos no 

processo de estudo e 

pesquisa, em diferentes 

fontes apoiando-se em 

títulos, subtítulos, imagens, 

negritos, em parceria ou 

individualmente; 
 

- Inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão pelo 

contexto. 

 

P 

 

R 

 

O 

- Planejar a escrita de 

diferentes textos considerando 

o contexto de produção 

(finalidades, esfera de 

circulação, suporte, tema, 

forma de composição, estilo, 

etc.); 

- Planejar a escrita de 

diferentes textos considerando 

o contexto de produção 

(finalidades, esfera de 

circulação, suporte, tema, 

forma de composição, estilo, 

etc.); 

- Planejar a escrita de 

diferentes textos 

considerando o contexto de 

produção (finalidades, esfera 

de circulação, suporte, tema, 

forma de composição, estilo, 

etc.); 

-  Planejar a escrita de textos 

considerando o contexto de 

produção (finalidades, esfera 

de circulação, suporte, tema, 

forma de composição, estilo, 

etc.); 

 

-  Planejar a escrita de textos 

considerando o contexto de 

produção (finalidades, esfera 

de circulação, suporte, tema, 

forma de composição, estilo, 

etc.); 
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D 

 

U 

 

Ç 

 

Ã 

 

O 

 

 

 

D 

 

E 

 

 

 

 

T 

 

E 

 

X 

 

T 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizar roteiros e planos 

gerais para atender a 

diferentes finalidades, de 

autoria coletiva (bilhetes, 

cartas, verbetes de 

curiosidades, etc.); 

 

- Escrever alfabeticamente e 

autonomamente listas e textos 

que exijam memorização, tais 

como: parlendas, adivinhas, 

quadrinhas, canções, trava-

línguas, entre outros; 

 

-  Reescrever coletivamente 

as principais ideias de um 

texto (ou fatos principais), 

preservando algumas  

características do gênero 

textual; 

 

-  Reescrever e produzir 

textos de autoria 

coletivamente, com apoio do 

professor para planejar o que 

vai escrever; 

 

-  Reler o que está 

escrevendo, tanto para 

controlar a progressão 

temática quanto para avançar 

nos aspectos discursivos e 

textuais, progressivamente; 

 

- Produzir textos de diferentes 

gêneros coletivamente; 

 

- Produzir textos de autoria 

coletivamente (verbetes de 

curiosidade, bilhetes); 

 

- Organizar roteiros e planos 

gerais para atender a 

diferentes finalidades, de 

autoria coletiva (bilhetes, 

cartas, verbetes de 

curiosidades, etc.); 

 

- Escrever alfabeticamente e 

autonomamente listas e textos 

que exijam memorização, tais 

como: parlendas, adivinhas, 

quadrinhas, canções, trava-

línguas, entre outros; 

 

-  Reescrever coletivamente as 

principais ideias de um texto 

(ou fatos principais), 

preservando algumas  

características do gênero 

textual; 

 

-   Reescrever textos e 

produzir textos de autoria 

coletivamente, com apoio do 

professor para planejar o que 

vai escrever; 

 

-  Reler o que está escrevendo, 

tanto para controlar a 

progressão temática quanto 

para avançar nos aspectos 

discursivos e textuais, 

progressivamente e com 

autonomia; 

 

- Produzir textos de diferentes 

gêneros, coletivamente e 

progressivamente com 

autonomia; 

 

- Produzir textos de autoria 

- Organizar roteiros e planos 

gerais para atender a 

diferentes finalidades, de 

autoria coletiva (bilhetes, 

cartas, verbetes de 

curiosidades, etc.); 

 

-  Reescrever coletivamente as 

principais ideias de um texto 

(ou fatos principais), 

preservando algumas  

características do gênero 

textual; 

 

-  Reescrever e produzir textos 

de autoria coletivamente, com 

apoio do professor para 

planejar o que vai escrever; 

 

- Reler o que está escrevendo, 

tanto para controlar a 

progressão temática quanto 

para avançar nos aspectos 

discursivos e textuais, 

progressivamente e com 

autonomia; 

 

- Produzir textos de diferentes 

gêneros coletivamente e/ou 

com autonomia, atendendo a 

diferentes finalidades; 

 

- Produzir textos de autoria 

coletivamente, ou de forma 

independente (verbetes de 

curiosidade, bilhetes, cartas, 

postais, indicações literárias e 

relatos de experiências de 

textos instrucionais); 

 

- Completar histórias cujo 

-  Organizar roteiros e planos 

gerais para atender a 

diferentes finalidades, de 

autoria coletiva (bilhetes, 

cartas, verbetes de 

curiosidades, etc.); 

 

-  Reescrever com autonomia 

as principais ideias de um 

texto (ou fatos principais), 

preservando algumas  

características do gênero 

textual; 

 

-  Reescrever textos e 

produzir textos de autoria 

coletivamente, com apoio do 

professor para planejar o que 

vai escrever; 

 

-  Reler o que está 

escrevendo, tanto para 

controlar a progressão 

temática quanto para avançar 

nos aspectos discursivos e 

textuais; 

 

-  Produzir com autonomia 

textos de diferentes gêneros, 

atendendo a diferentes 

finalidades; 

 

-  Produzir textos de autoria 

em parceria ou de forma 

independente (cartas de 

leitor, indicações literárias, 

relatos de experiência vivida 

ou ficcionalizada, textos 

expositivos sobre temas 

estudados em classe, diários 

pessoais e da classe, de 

-  Organizar roteiros e planos 

gerais para atender a 

diferentes finalidades, de 

autoria coletiva (bilhetes, 

cartas, verbetes de 

curiosidades, etc.); 

 

-  Reescrever com autonomia 

as principais ideias de um 

texto (ou fatos principais), 

preservando algumas 

características do gênero 

textual; 

 

- Reescrever textos e 

produzir textos de autoria 

coletivamente, com apoio do 

professor para planejar o que 

vai escrever; 

 

- Reler o que está 

escrevendo, tanto para 

controlar a progressão 

temática quanto para 

avançar nos aspectos 

discursivos e textuais; 

 

- Produzir com autonomia 

textos de diferentes gêneros, 

atendendo a diferentes 

finalidades; 

 

-  Produzir textos de autoria 

em parceria ou de forma 

independente (cartas de 

leitor, indicações literárias, 

relatos de experiência vivida 

ou ficcionalizada, textos 

expositivos sobre temas 

estudados em classe, diários 

pessoais, da classe, de leitura 
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- Completar histórias cujo 

final se desconhece, 

coletivamente e com ajuda de 

um escriba e 

progressivamente com 

autonomia; 

 

- Utilizar vocabulário 

diversificado e adequado ao 

gênero e às finalidades 

propostas; 

 

- Revisar coletivamente os 

textos durante o processo de 

escrita em que o professor é 

escriba; 

 

- Conhecer e usar diferentes 

suportes textuais, tendo em 

vista suas características: 

finalidades, esfera de 

circulação, tema, forma de 

composição, estilo, etc.; 

 

- Conhecer palavras ou 

expressões (oralmente) que 

estabelecem a coesão como: 

progressão do tempo 

(exemplo: então, depois, etc.), 

marcação do espaço (exemplo: 

local onde a história acontece) 

e relações de causalidades 

(exemplo: por que, mas, etc.); 

 

- Conhecer palavras ou 

expressões que retomam 

coesivamente o que já foi 

escrito (pronomes pessoais, 

sinônimos e equivalentes); 

 

- Conhecer e fazer uso das 

coletivamente, ou de forma 

independente (verbetes de 

curiosidade, bilhetes, carta, 

textos instrucionais); 

 

- Completar histórias cujo 

final se desconhece, 

coletivamente e com ajuda de 

um escriba e progressivamente 

com autonomia; 

 

- Utilizar vocabulário 

diversificado e adequado ao 

gênero e às finalidades 

propostas; 

 

- Revisar coletivamente os 

textos durante o processo de 

escrita em que o professor é 

escriba, retomando as partes já 

escritas e planejando os 

trechos seguintes; 

 

- Conhecer e usar diferentes 

suportes textuais, tendo em 

vista suas características: 

finalidades, esfera de 

circulação, tema, forma de 

composição, estilo, etc.; 

 

- Conhecer palavras ou 

expressões (oralmente) que 

estabelecem a coesão como: 

progressão do tempo  

(exemplo: então, depois, etc.), 

marcação do espaço (exemplo: 

local onde a história acontece) 

e relações de causalidades 

(exemplo: por que, mas, etc.); 

 

- Conhecer e progressivamente 

final se desconhece, 

coletivamente e 

progressivamente com 

autonomia; 

 

- Utilizar vocabulário 

diversificado e adequado ao 

gênero e às finalidades 

propostas; 

 

- Revisar coletivamente os 

textos durante o processo de 

escrita em que o professor é 

escriba, retomando as partes 

já escritas e planejando os 

trechos seguintes; 

 

- Revisar autonomamente os 

textos durante o processo de 

escrita, retomando as partes já 

escritas e planejando os 

trechos seguintes; 

 

- Conhecer e usar diferentes 

suportes textuais, tendo em 

vista suas características: 

finalidades, esfera de 

circulação, tema, forma de 

composição, estilo, etc.; 

 

- Conhecer e 

progressivamente usar 

palavras ou expressões que 

retomam coesivamente o que 

já foi escrito (pronomes 

pessoais, sinônimos e 

equivalentes); 

 

-  Conhecer a concordância e 

reconhecer violações de 

concordância nominal e 

leitura ou diários de viagem 

reais ou ficcionais); 

 

-  Completar com autonomia, 

histórias cujo final se 

desconhece, com  autonomia; 

 

- Utilizar vocabulário 

diversificado e adequado ao 

gênero e às finalidades 

propostas; 

 

- Revisar coletivamente os 

textos durante o processo de 

escrita em que o professor é 

escriba, retomando as partes 

já escritas e planejando os 

trechos seguintes; 

 

- Revisar os textos após 

diferentes versões, 

reescrevendo-os de modo a 

aperfeiçoar as estratégias 

discursivas; 

 

- Conhecer e usar diferentes 

suportes textuais, tendo em 

vista suas características: 

finalidades, esfera de 

circulação, tema, forma de 

composição, estilo, etc.; 

 

-  Conhecer e usar palavras 

ou expressões que 

estabelecem a coesão como: 

progressão do tempo, 

marcação do espaço e 

relações de causalidades; 

 

-  Conhecer e usar palavras 

ou expressões que retomam 

ou diários de viagem reais 

ou ficcionais, jornalístico, 

acadêmico-escolar, literário, 

etc.), escrevendo de próprio 

punho, utilizando recursos 

da linguagem escrita e do 

registro adequado ao texto; 

 

- Completar com autonomia, 

histórias cujo final se 

desconhece, com  

autonomia; 
 

- Utilizar vocabulário 

diversificado e adequado ao 

gênero e às finalidades 

propostas; 
 

- Revisar coletivamente os 

textos durante o processo de 

escrita em que o professor é 

escriba, retomando as partes 

já escritas e planejando os 

trechos seguintes; 
 

- Revisar textos tanto 

durante o processo quanto 

depois de finalizada a 

primeira versão até a sua 

versão final, reescrevendo-os 

de modo a aperfeiçoar as 

estratégias discursivas; 
 

- Conhecer e usar diferentes 

suportes textuais, tendo em 

vista suas características: 

finalidades, esfera de 

circulação, tema, forma de 

composição, estilo, etc.; 

 

- Conhecer e usar palavras 

ou expressões que 
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A 

grafias de palavras com 

correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas 

(p-b/t-d/f-v); 

 

-  Identificar letra maiúscula e 

minúscula nos textos 

produzidos, segundo as 

convenções; 

 

-  Analisar a adequação de um 

texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores e 

à formalidade do contexto ao 

qual se destina. 

usar palavras ou expressões 

que retomam coesivamente o 

que já foi escrito (pronomes 

pessoais, sinônimos e 

equivalentes); 

 

-  Conhecer e fazer uso das 

grafias de palavras com 

correspondências regulares 

contextuais entre letras ou 

grupos de letras e seu valor 

sonoro (C/QU; G/GU; R/RR; 

SA/SO/SU em início de 

palavra; JA/JO/JU; Z inicial; 

O ou U/ E ou I em sílaba final; 

M e N nasalizando final de 

sílaba; NH; Ã e ÃO em final 

de substantivos e adjetivos); 

 

- Identificar e 

progressivamente  fazer uso de 

letra maiúscula e minúscula 

nos textos produzidos, 

segundo as convenções; 

 

- Analisar a adequação de um 

texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores e 

à formalidade do contexto ao 

qual se destina. 

verbal; 

 

- Conhecer e fazer uso das 

grafias de palavras com 

correspondências regulares 

contextuais entre letras ou 

grupos de letras e seu valor 

sonoro (C/QU; G/GU; R/RR; 

SA/SO/SU em início de 

palavra; JA/JO/JU; Z inicial; 

O ou U/ E ou I em sílaba 

final; M e N nasalizando final 

de sílaba; NH; Ã e ÃO em 

final de substantivos e 

adjetivos), bem como das 

correspondências irregulares; 

 

- Pontuar os textos, 

favorecendo a compreensão 

do leitor; 

 

- Organizar o texto, dividindo-

o em tópicos e parágrafos; 

 

- Identificar e fazer uso de 

letra maiúscula e minúscula 

nos textos produzidos, 

segundo as convenções 

gramaticais; 

 

-  Analisar a adequação de um 

texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores e 

à formalidade do contexto ao 

qual se destina. 

coesivamente o que já foi 

escrito (pronomes pessoais, 

sinônimos e equivalentes); 

 

- Usar adequadamente a 

concordância e reconhecer 

violações de concordância 

nominal e verbal; 

 

- Fazer uso das grafias de 

palavras convencionalmente 

grafadas (ortografia regular e 

irregular) e usá-las de acordo 

com o contexto; 

 

- Pontuar os textos, 

favorecendo a compreensão 

do leitor; 

 

- Organizar o texto, 

dividindo-o em tópicos e 

parágrafos; 

 

- Analisar a adequação de um 

texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores e 

à formalidade do contexto ao 

qual se destina. 

estabelecem a coesão como: 

progressão do tempo, 

marcação do espaço e 

relações de causalidades; 
 

- Conhecer e usar palavras 

ou expressões que retomam 

coesivamente o que já foi 

escrito (pronomes pessoais, 

sinônimos e equivalentes); 
 

- Usar adequadamente a 

concordância e reconhecer 

violações de concordância 

nominal e verbal; 
 

- Fazer uso das grafias de 

palavras convencionalmente 

grafadas (ortografia regular e 

irregular) e usá-las de acordo 

com o contexto; 
 

- Pontuar os textos, 

favorecendo a compreensão 

do leitor; 
 

- Organizar o texto, 

dividindo-o em tópicos e 

parágrafos de acordo com a 

estrutura do gênero que 

compõe aquele texto; 
 

- Analisar a adequação de 

um texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores 

e à formalidade do contexto 

ao qual se destina. 
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QUADRO DE GÊNEROS TEXTUAIS - 1º  AO 5º ANO 

 1 º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

CONTO DE FADA 

 

Escutar, produzir 

oralmente e escrever 

coletivamente. (trechos) 

Escutar, produzir 

oralmente, ler e 

escrever.  (trechos) 

Escutar, produzir 

oralmente ler e escrever. 
Escutar e ler. Ler. 

CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 

Escutar e produzir 

oralmente. 
Escutar e ler. 

Escutar e ler. 

 
Escutar e ler. Ler. 

CONTO DE 

AVENTURA 

Escutar e produzir 

oralmente. 
Escutar e ler. 

Escutar e ler. 

 
Escutar e ler. Ler. 

CONTO DE 

REPETIÇÃO 

Escutar-produzir 

oralmente. 

Escutar, ler, produzir 

oralmente e escrever. 

(trechos) 

Escutar e ler. Escutar e ler. ________________ 

FÁBULA 

 
Escutar. 

Escutar, ler, produzir 

oralmente e escrever. 

(trechos) 

Escutar, produzir 

oralmente ler e escrever. 

Conhecer, ler e 

Escrever. 
Ler. 

 

PROVÉRBIO 

 

Escutar. Escutar e ler. Ler. 
Escutar e ler. 

 
Ler. 

 

LENDA 

 

Escutar. Escutar e ler. Escutar e  ler. Escutar e ler. Escutar,  ler e escrever. 

 

MITO 

 

Escutar. Escutar e ler. Escutar e  ler. Escutar e ler. Escutar,  ler e escrever. 

HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS 
Escutar e ler. Escutar e ler. Ler. Ler e escrever. Ler e escrever. 

TIRINHAS Escutar e ler. Escutar e ler. Ler. Ler e escrever. Ler e escrever. 

 

CRÔNICA 

 

--------- ------- _______ Escutar e ler. Escutar e ler. 

TEXTO DE 

TEATRO 
Escutar e dramatizar. ------------------- Escutar. Escutar e ler. Escutar e ler. 
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RESENHA 

 
-------- ------------- Escutar. Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. 

RESUMO Escutar.   Ler e escrever. Ler e escrever. 

POEMAS 

 

Escutar, ler, produzir 

oralmente, e registrar 

(cópia). 

Escutar, produzir 

Oralmente, ler e 

registrar (cópia). 

Escutar, ler  e escrever. Escutar, ler  e escrever Escutar, ler e escrever. 

LETRA DE 

MÚSICA 

(CANTIGAS, 

ETC.) 

 

Escutar, ler, produzir 

oralmente, registrar 

(cópia) e escrever. 

Escutar, produzir 

Oralmente, ler e 

escrever. 

Escutar, cantar, ler e 

escrever. 
Ler. Ler. 

PARLENDA 

 

Escutar, ler, produzir 

oralmente, registrar 

(cópia) e escrever. 

Escutar, produzir 

Oralmente, ler e  

escrever. 

Ler. -------------- ------------------ 

ADIVINHA 

 

Escutar, ler, produzir 

oralmente, registrar 

(cópia) e escrever. 

Escutar, prod. 

Oralmente ler e 

escrever. 

Ler. ---------------------- ------------------- 

TRAVA-LÍNGUA Escutar. Escutar e ler. Ler. ------------------- -------------------- 

PIADA 

 

Escutar. 

 
Escutar e ler. Ler. Ler. Ler. 

REGRAS DE 

INSTRUÇÃO 

(JOGOS, 

BRINCADEIRAS, 

ETC.) 

Escutar, produzir 

oralmente, registrar 

(cópia), escrever 

coletivamente. 

Escutar, prod. 

Oralmente ler e 

escrever. 

Escutar, produzir 

oralmente, ler e 

escrever. 

Escutar, produzir 

oralmente, ler e 

escrever. 

Ler. 

CARTA Escutar. 

Escutar, prod. 

Oralmente, ler e 

escrever. 

Escutar, ler e escrever. Ler e escrever. Ler. 

INDICAÇÃO 

LITERARIA 
  Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. 

RECEITA 

 

Escutar, produzir 

oralmente, e registrar  

(cópia). 

Escutar prod. 

Oralmente, ler e 

escrever. 

Escutar, ler e escrever. 
 

------------------- 
----------------- 

LISTA Escutar, produzir ler Ler e escrever. - ------------------ 
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 oralmente, ler e escrever.  ----------------------- 

BILHETE 

 

Escutar, produzir 

oralmente e escrever. 

Escutar prod. 

Oralmente, ler e 

escrever. 

Escutar, ler e escrever. Escrever. escrever 

DIÁRIO ------------ ------------------- Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. 

TEXTO 

EXPOSITIVO 

(INFORMATIVO 

E CIENTÍFICO) 

Escutar, produzir 

oralmente e escrever 

coletivamente. 

Escutar, prod. 

Oralmente e ler. 

Escutar,  produzir 

oralmente ler e escrever 
Ler e escrever. Ler e escrever. 

VERBETES DE 

CURIOSIDADES 
Escutar. 

Escutar, ler, produzir 

oralmente e escrever 

coletivamente. 

Escutar, ler e escrever. Escutar e ler. Escutar e ler. 

VERBETES DE 

ENCICLOPÉDIA 
____________ _____________ Escutar, ler e explicar. 

Escutar, ler e expor 

oralmente. 

Escutar, ler e expor 

oralmente. 

REPORTAGEM Escutar. Escutar e ler. Escutar e ler. 
Escutar, ler e escrever 

comentários. 

Escutar, ler e escrever 

comentários. 

NOTICIA Escutar. 

Escutar, Prod. 

Oralmente, ler e 

escrever (manchetes). 

Escutar, ler e escrever 

comentários. 

Escutar, ler e escrever 

comentários. 

Escutar, ler e escrever 

comentários. 

BIOGRAFIA 
 

Escutar. 
Escutar. Escutar e ler. Escutar, ler e escrever. Escutar, ler e escrever. 

PROPAGANDA Escutar 
Escutar, prod. 

Oralmente e ler 
Escutar, ler e escrever 

Ler 

 
Ler 

ANUNCIO Escutar 
Escutar, prod. 

Oralmente e ler 

Escutar,  produzir 

oralmente ler e escrever 

Conhecer e 

Ler 

 

Ler 

GRÁFICO 

(MATEMÁTICA, 

GEO, ETC) 

Escutar, produzir 

oralmente, ler e registrar 

coletivamente 

Escutar, produzir 

oralmente, ler e registrar 

coletivamente 

Ler e escrever Ler e escrever Ler e escrever 

SEMINARIO 

Escutar, ler, produzir 

oralmente e registrar 

coletivamente 

Escutar, ler, produzir 

oralmente e registrar 

coletivamente 

 

Escutar, produzir 

oralmente (exposição de 

trabalhos), ler e escrever 

 

Escutar, produzir 

oralmente (exposição de 

trabalhos), ler e escrever 

 

Escutar, produzir 

oralmente (exposição de 

trabalhos), ler e escrever 

 

CARTA DE 

LEITOR 
Escutar 

Escutar, prod. 

Oralmente e ler 
Escutar e ler Escutar, ler e escrever Escutar, ler e escrever 
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ENTREVISTA 

Escutar, produzir 

oralmente e registrar 

coletivamente e ou com 

auxílio 

Escutar, produzir 

oralmente e registrar 

com  ou sem auxílio 

Escutar,  produzir 

oralmente ler e escrever 

Escutar, produzir 

oralmente (exposição de 

trabalhos), ler e escrever 

 

Escutar, produzir 

oralmente (exposição de 

trabalhos), ler e escrever 

 

DEBATE --------- 

Escutar prod. Oralmente 

registrar com  ou sem 

auxílio 

Escutar e produzir 

oralmente 

Ler com autonomia, 

compreender 

informações 

implicitas 

Escutar, ler e produção 

escrita e oral 

RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

VIVIDA 

Escutar 
Escutar, ler e escrever 

coletivamente 

Escutar,  produzir 

oralmente ler e escrever 

Ler e escrever 

 

Ler e escrever 

 

FOLHETOS E 

PANFLETOS 

Escutar, ler e registrar 

coletivamente 

Escutar prod. Oralmente 

registrar com  ou sem 

auxílio 

Escutar, produzir 

oralmente ler e escrever 

Ler e escrever 

 

Ler e escrever 
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MATEMÁTICA 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Ú 

 

M 

 

E 

 

R 

 

O 

 

S 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizar agrupamentos 

para facilitar a contagem e a 

comparação entre coleções; 

 

- Identificar números nos 

diferentes contextos em suas 

diferentes funções: indicador  

da quantidade de elementos 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade); medidas de 

grandezas       (2 quilos, 3 

dias, etc.);  indicador de 

posição (número ordinal) e 

código (número de telefone, 

placa de carro, etc.); 

 

- Utilizar diferentes 

estratégias para quantificar e 

comunicar quantidades de 

elementos de uma coleção, 

nas brincadeiras e em 

situações nas quais as 

crianças reconheçam sua 

necessidade: contagem, 

formar pares, estimativa e 

correspondência de 

agrupamentos; 

 

- Comunicar quantidades, 

utilizando a linguagem oral, a 

notação numérica e/ou 

registros não convencionais; 

 

- Associar a denominação do 

número a sua respectiva 

representação simbólica. 

 

- Identificar a posição de um 

- Organizar agrupamentos para 

facilitar a contagem e a 

comparação entre coleções; 

 

- Identificar números nos 

diferentes contextos em suas 

diferentes funções: indicador  

da quantidade de elementos 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade); medidas de 

grandezas       (2 quilos, 3 

dias, etc.);  indicador de 

posição (número ordinal) e 

código (número de telefone, 

placa de carro, etc.); 

 

- Utilizar diferentes estratégias 

para quantificar e comunicar 

quantidades de elementos de 

uma coleção,  nas brincadeiras 

e em situações nas quais as 

crianças reconheçam sua 

necessidade: contagem, formar 

pares, estimativa e 

correspondência de 

agrupamentos; 

 

- Comunicar quantidades 

utilizando a linguagem oral, a 

notação numérica e/ou 

registros não convencionais; 

 

- Associar a denominação do 

número a sua respectiva 

representação simbólica; 

 

- Produzir escritas numéricas 

de números frequentes, 

- Observar critérios que 

definem uma classificação de 

números (maior que, menor 

que, estar entre) e de regras 

usadas em seriações (mais 1, 

mais 2, dobro, metade), 

explorando principalmente 

números com mais de 3 

ordens; 

 

- Contar em escalas 

ascendentes e descendentes a 

partir de qualquer número 

apresentado; 

 

- Identificar números nos 

diferentes contextos em suas 

diferentes funções: indicador 

da quantidade de elementos 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade), medida de 

grandezas           (2 quilos, 3 

dias, etc.), indicador de 

posição (número ordinal) e 

código (número de telefone, 

placa de carro, etc.); 

 

- Utilizar diferentes 

estratégias para quantificar e 

comunicar quantidades de 

elementos de uma coleção, 

nas brincadeiras e em 

situações nas quais as 

crianças reconheçam sua 

necessidade: contagem oral, 

pareamento, estimativa e 

correspondência de 

agrupamentos, comunicando 

- Compreender e utilizar as 

regras do sistema de 

numeração decimal para 

leitura e escrita, comparação 

e ordenação de números 

naturais de qualquer ordem 

de grandeza; 

 

- Contar em escalas 

ascendentes e descendentes a 

partir de qualquer número 

natural apresentado; 

 

- Reconhecer as regras do 

sistema de numeração 

decimal; 

 

- Analisar, interpretar e 

resolver situações-problema, 

compreendendo diferentes 

significados das operações  

envolvendo números 

naturais; 

 

- Calcular o resultado de 

adições e subtrações com 

números naturais, utilizando 

estratégias pessoais e pelo 

uso das técnicas operatórias 

convencionais; 

 

- Construir fatos básicos da 

multiplicação (do 1 ao 9) a 

partir de situações-problema 

para a constituição de um 

repertório a ser utilizado no 

cálculo. 

 

- Compreender e utilizar as 

regras do sistema de 

numeração decimal, para 

leitura e escrita, 

comparação, ordenação e 

arredondamento de números 

naturais de qualquer ordem 

de grandeza; 

 

- Resolver situações-

problema  que envolvam 

adições e subtrações com 

números naturais, utilizando 

estratégias pessoais e pelo 

uso das técnicas operatórios 

convencionais; 

 

- Construir fatos básicos da 

multiplicação (do 1 ao 9) a 

partir de situações-problema 

para a constituição de um 

repertório a ser utilizado no 

cálculo; 

 

- Analisar, interpretar e 

resolver situações-problema, 

compreendendo o 

significado de 

proporcionalidade das 

operações do campo 

multiplicativo; 

 

- Resolver multiplicações e 

divisões com números 

naturais por meio de 

estratégias pessoais e do uso 

de técnicas operatórias 

convencionais, do cálculo 
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objeto ou número numa série, 

explicitando a noção de 

sucessor e antecessor; 

 

- Comparar ou ordenar 

quantidades por contagem 

pela formulação de hipóteses 

sobre a grandeza numérica; 

 

- Identificar a quantidade de 

algarismos e a posição 

ocupada por eles na escrita 

numérica; 

 

- Identificar regularidades na 

série numérica para nomear, 

ler e escrever numerais; 

 

- Fazer contagem oral em 

escalas ascendentes e 

descendentes; 

 

- Resolver situações-problema 

com os significados de juntar 

e acrescentar quantidades, 

utilizando estratégias próprias 

como desenhos, 

decomposições numéricas e 

palavras; 

 

 - Resolver situações- 

problema com os significados 

de separar e retirar 

quantidades, utilizando 

estratégias próprias como 

desenhos, decomposições 

numéricas e palavras; 

 

- Resolver e elaborar 

coletivamente, situações- 

problema no campo aditivos 

familiares e escrever números 

em sequência, identificando 

regularidades e regras do 

Sistema de Numeração 

Decimal; 

 

- Identificar a posição de um 

objeto ou número numa série, 

explicitando a noção de 

sucessor e antecessor; 

 

- Comparar ou ordenar 

quantidades por contagem  

pela formulação de hipóteses 

sobre a grandeza numérica; 

 

-Identificar a quantidade de 

algarismos e a posição 

ocupada por eles na escrita 

numérica; 

 

- Reconhecer regularidades na 

série numérica para nomear, 

ler e escrever numerais; 

 

- Fazer contagem oral em 

escalas ascendentes e 

descendentes; 

 

- Resolver e elaborar 

coletivamente situações-

problema com os significados 

de juntar e acrescentar 

quantidades, utilizando 

estratégias próprias como 

desenhos, decomposições 

numéricas e palavras; 

 

 - Resolver e elaborar 

coletivamente situações-

problema com os significados 

quantidades e utilizando a 

linguagem oral, a notação 

numérica e/ou registros não 

convencionais; 

 

- Construir fatos básicos da 

multiplicação (do 1 ao 9) a 

partir de situações-problema 

para a constituição de um 

repertório a ser utilizado no 

cálculo; 

 

- Comparar ou ordenar 

quantidades por contagem, 

pela formulação de hipóteses 

sobre a grandeza numérica; 

 

- Identificar  a quantidade de 

algarismos e da posição 

ocupada por eles na escrita 

numérica; 

 

- Identificar regularidades na 

série numérica para nomear, 

ler e escrever numerais; 

 

- Resolver e elaborar 

situações-problema com os 

significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar 

quantidades, utilizando 

estratégias próprias como 

desenhos, decomposições 

numéricas e palavras; 

 

- Resolver e elaborar 

situações-problema do campo  

aditivo envolvendo os 

significados de juntar e 

acrescentar, separar e retirar, 

comparar e completar 

- Analisar, interpretar e 

resolver situações-problema, 

compreendendo o significado 

de proporcionalidade das 

operações do campo 

multiplicativo; 

 

- Explorar regularidades nos 

resultados da multiplicação 

com números naturais; 

 

- Utilizar a decomposição das 

escritas numéricas para a 

realização de cálculos que 

envolvem a multiplicação; 

 

 - Utilizar a decomposição 

das escritas numéricas para a 

realização de cálculos que 

envolvem a divisão; 

 

- Calcular os resultados de 

multiplicações e divisões de 

números naturais utilizando 

estratégias pessoais com 

ênfase nas técnicas 

operatórias convencionais; 

 

- Utilizar estratégias de 

verificação e controle de 

resultados pelo uso do 

cálculo mental e da 

calculadora; 

 

- Identificar e utilizar 

regularidades para multiplicar 

ou dividir por 10/100 e 1000; 

 

- Compreender alguns 

significados dos números 

racionais: quociente e parte-

mental e da calculadora, usar 

métodos de verificação e 

controle de resultados; 

 

- Reconhecer que os 

números racionais admitem 

diferentes representações na 

forma fracionária; 

 

- Reconhecer números 

racionais no contexto diário, 

fazendo a leitura dos 

números frequentes, na 

representação fracionária e 

na representação decimal; 

  

- Identificar fração como 

significado de parte de um 

todo; 

 

- Comparar e ordenar 

números racionais de uso 

frequente, na representação 

fracionária e na 

representação decimal, 

localizando-os na reta 

numérica; 

 

- Comparar e ordenar 

números racionais de uso 

frequente nas representações 

fracionária e decimal; 

 

- Identificar e produzir 

frações equivalentes pela 

observação de 

representações gráficas e de 

regularidades nas escritas 

numéricas; 

 

- Analisar, interpretar, 
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envolvendo os significados de 

juntar e acrescentar, separar e 

retirar, comparar e completar 

quantidades, em situações de 

contexto familiar e utilizando 

o cálculo mental ou outras 

estratégias pessoais.  

 

de separar e retirar 

quantidades, utilizando 

estratégias próprias como 

desenhos, decomposições 

numéricas e palavras; 

 

- Resolver e elaborar 

coletivamente, situações-

problema no campo aditivo 

envolvendo os significados de 

juntar e acrescentar, separar e 

retirar, comparar e completar 

quantidades, em situações de 

contexto familiar e utilizando 

o cálculo mental ou outras 

estratégias pessoais; 

 

- Elaborar coletivamente e 

resolver situações-problema 

de multiplicação (com o 

suporte de manipulação), 

envolvendo ideias de adição 

de parcelas iguais, imagens ou 

materiais de elementos 

apresentados em disposição 

retangular as 

proporcionalidade; 

 

 - Introduzir o conceito de 

divisão (com o suporte de 

imagens ou materiais de 

manipulação), envolvendo as 

ideias de repartir uma coleção 

em partes iguais e a 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe em 

outra. 

quantidades, em situações de 

contexto familiar e utilizando 

o cálculo mental ou outras 

estratégias pessoais; 

 

- Resolver e elaborar 

situações-problema de 

multiplicação (com o suporte 

de imagens ou materiais de 

manipulação), envolvendo as 

ideias de adição de parcelas 

iguais, elementos 

apresentados em disposição 

retangular, 

proporcionalidade; 

 

- Elaborar coletivamente e 

resolver situações-problema 

de divisão (com o suporte de 

imagens ou materiais de 

manipulação), envolvendo as 

ideias de repartir uma coleção 

em partes iguais e a 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe 

em outra. 

todo; 

  

- Resolver situações- 

problema simples que 

envolvam alguns dos 

significados dos números 

racionais: quociente e parte-

todo; 

 

- Ler números racionais de 

uso frequente na 

representação fracionária; 

 

- Reconhecer números 

racionais no contexto diário, 

fazendo a leitura dos números 

frequentes, na representação 

fracionária e na representação 

decimal; 

  

- Reconhecer frações 

unitárias usuais (um meio, 

um terço, um quarto e um 

décimo) de quantidades 

contínuas e discretas em 

situações-problema (parte 

todo e quociente); 

 

- Explorar diferentes 

significados das frações em 

situações-problema; 

 

- Formular situações-

problema, compreendendo 

diferentes significados das 

operações envolvendo 

números naturais. 

formular e resolver 

situações-problema 

compreendendo diferentes 

significados das operações 

envolvendo números 

racionais; 

 

- Analisar, interpretar, 

formular e resolver 

situações-problema 

compreendendo diferentes 

significados da adição e 

subtração envolvendo 

números racionais escritos 

na forma decimal utilizando 

procedimentos pessoais; 

  

- Resolver operações de 

adição e subtração de 

números racionais na forma 

decimal por meio de 

estratégias pessoais e pelo 

uso de técnicas operatórias 

convencionais; 

 

- Analisar, interpretar, 

formular e resolver 

situações-problema 

compreendendo diferentes 

significados das operações 

do campo multiplicativo, 

envolvendo os números 

racionais sem o uso de 

regras; 

 

- Resolver situações-

problema que envolvem o 

uso da porcentagem no 

contexto diário, como 10%, 

20%, 25%, 50%. 

 - Explicitar e/ou representar - Explicitar e/ou representar - Ler, interpretar e representar - Descrever, interpretar e - Descrever, Interpretar e 
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informalmente a posição de 

pessoas e objetos, 

dimensionar espaços, 

utilizando vocabulário 

pertinente nos jogos, nas 

brincadeiras e nas diversas 

situações nas quais as 

crianças considerarem 

necessário essa ação, por 

meio de desenhos, croquis, 

plantas baixas, mapas e 

maquetes, desenvolvendo 

noções de tamanho, de 

lateralidade, de localização, 

de direcionamento, de sentido 

e de visão; 

 

- Identificar a movimentação 

de pessoas ou objetos no 

espaço, com base em 

diferentes pontos de 

referência e também em 

indicações de direção e 

sentido; 

 

- Identificar e descrever a 

localização e a movimentação 

de objetos no espaço, 

identificando mudanças de 

direção e considerando mais 

de um referencial; 

 

- Observar, conhecer e 

explorar figuras geométricas 

planas ou espaciais presentes 

em elementos naturais e nos 

objetos criados pelo homem 

identificando algumas de suas 

características. 

informalmente a posição de 

pessoas e objetos, dimensionar 

espaços, utilizando 

vocabulário pertinente nos 

jogos, nas brincadeiras e nas 

diversas situações nas quais as 

crianças considerarem 

necessário essa ação, por meio 

de desenhos, croquis, plantas 

baixas, mapas e maquetes, 

desenvolvendo noções de 

tamanho, de lateralidade, de 

localização, de 

direcionamento, de sentido e 

de visão; 

 

- Identificar e descrever a 

localização e a movimentação 

de pessoas ou objetos no 

espaço, identificando 

mudanças de direção, 

considerando diferentes 

pontos de referência e algumas 

indicações de posição; 

 

- Observar, reconhecer e 

explorar figuras geométricas 

tridimensionais presentes em 

elementos naturais e nos 

objetos criados pelo homem 

identificando algumas de suas 

características; 

 

- Identificar características de 

algumas figuras geométricas 

espaciais, previstas para o ano; 

  

- Estabelecer comparações 

entre objetos do espaço físico 

e objetos geométricos — 

corpos redondos e poliedros 

a posição e a movimentação  

de pessoas ou  objetos, 

dimensionando os  espaços,  

utilizando e analisando 

desenhos, croquis, plantas 

baixas, mapas e maquetes, 

desenvolvendo noções de 

tamanho, de lateralidade, de 

localização, de 

direcionamento, de sentido e 

de visão; 

 

- Identificar semelhanças e 

diferenças entre cubos e 

quadrados, paralelepípedos e 

retângulos, pirâmides e 

triângulos e esferas e 

círculos; 

 

-  Identificar planificações de 

algumas figuras espaciais; 

 

- Construir e representar 

formas geométricas planas, 

reconhecendo e descrevendo 

informalmente características 

como número de faces,  

vértices e arestas; 

 

- Explorar, descrever, 

comparar e classificar 

verbalmente figuras planas ou 

espaciais por características 

comuns, mesmo que 

apresentadas em diferentes 

disposições (por translação, 

rotação ou reflexão), 

descrevendo a transformação 

com suas próprias palavras; 

 

- Usar rotação, reflexão e 

representar no plano a 

movimentação de uma pessoa 

ou objeto no espaço; 

 

- Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre corpos 

redondos (esfera, cone e 

cilindro); 

 

- Identificar e diferenciar 

planificações de corpos 

redondos e de poliedros; 

 

- Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre poliedros 

(prismas e pirâmides), 

identificando suas 

planificações; 

 

- Identificar nos poliedros, 

elementos como faces, 

vértices e arestas e fazer sua 

contagem; 

 

- Explorar planificações de 

figuras tridimensionais; 

 

- Identificar figuras 

poligonais e circulares nas 

superfícies planas das figuras 

tridimensionais; 

 

- Descrever, Interpretar e 

representar por meio de 

desenhos a posição ou a 

localização, movimentação 

de uma pessoa ou objeto no 

espaço e construir itinerários; 

 

- Identificar semelhanças e 

diferenças entre polígonos 

representar por meio de 

desenhos a posição ou a 

localização, movimentação 

de uma pessoa ou objeto no 

espaço e construir 

itinerários; 

 

- Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre poliedros 

(prismas, pirâmides e 

outros), explorando 

planificações de algumas 

figuras; 

 

- Identificar relações entre 

números de elementos como 

faces, vértices e arestas de 

poliedros; 

 

- Resolver situações-

problema envolvendo o 

número de  faces, vértices e 

arestas de poliedros;          

 

- Identificar eixo de simetria 

num polígono; 

 

- Identificar semelhanças e 

diferenças entre polígonos, 

usando critérios como 

número de lados, número de 

ângulos, eixos de simetria e 

rigidez; 

 

- Reconhecer elementos e 

propriedades de polígonos e 

círculos; 

 

- Compor e decompor 

figuras planas e identificar 

que qualquer polígono pode 
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com uso de algumas 

nomenclaturas; 

 

- Perceber semelhanças e 

diferenças entre cubos e 

quadrados, paralelepípedos e 

retângulos, pirâmides e 

triângulos, esferas e círculos. 

translação para criar 

composições (por exemplo: 

mosaicos ou faixas 

decorativas, utilizando 

malhas quadriculadas); 

 

- Explorar figuras espaciais 

iguais (congruentes), 

apresentadas em diferentes 

disposições, nomeando-as 

(cubo, bloco retangular ou 

paralelepípedo, pirâmide, 

cilindro e cone). 

utilizando número de lados e 

ângulos. 

 

 

ser composto a partir de 

figuras triangulares; 

 

- Conhecer e identificar 

ângulos reto, agudo e 

obtuso; 

 

- Ampliar e reduzir figuras 

planas pelo uso de malhas 

quadriculadas; 

 

- Explorar planificações de 

alguns poliedros e corpos 

redondos; 

 

- Reconhecer elementos e 

propriedades de polígonos.                                                                                                                                                   

 

 

G 

 

R 

 

A 

 

N 
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- Identificar unidade de tempo 

utilizando o calendário 

nomeando e estabelecendo 

relações entre dia, semana, 

mês, bimestre, semestre  e 

ano; 

 

- Identificar a localização em 

objetos em ilustrações; 

 

- Ler tabelas simples com 

números familiares; 

 

- Comparar comprimento de 

dois ou mais objetos por 

confrontação direta sem o uso 

de unidades de medidas 

convencionais, para 

identificar: maior, menor, 

igual, alto, baixo, comprido, 

curto, grosso, fino, largo e 

etc; 

 

- Comparar grandezas de 

- Identificar unidade de tempo 

utilizando o calendário 

nomeando e estabelecendo 

relações entre dia,semana, 

mês, bimestre, semestre  e 

ano; 

 

- Relacionar unidades de 

tempo — dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, ano; 

 

- Reconhecer que um dia tem 

24 horas; 

 

- Diferenciar as horas 

comparando relógios digitais e 

de ponteiros; 

 

- Comparar comprimento de 

dois ou mais objetos por 

confrontação direta sem o uso 

de unidades de medidas 

convencionais, para 

identificar: maior, menor, 

- Reconhecer cédulas e 

moedas que circulam no 

Brasil e de possíveis trocas 

entre cédulas e moedas em 

função de seus valores em 

experiências com dinheiro em 

brincadeiras ou em situações 

de interesse das crianças; 

 

- Selecionar e utilizar 

instrumentos de medida 

apropriados à grandeza a ser 

medida (por exemplo: tempo, 

comprimento, massa, 

capacidade), com 

compreensão do processo de 

medição e das características 

do instrumento escolhido; 

 

- Relacionar unidades de 

tempo — dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, ano; 

 

- Fazer a leitura das horas; 

- Reconhecer as unidades 

usuais de medida (metro, 

centímetro, quilômetro, 

grama, miligrama, 

quilograma, litro e mililitro); 

 

- Utilizar em situações-

problema unidades usuais de 

medida (metro, centímetro, 

quilômetro, grama, 

miligrama, quilograma, litro 

e mililitro); 

 

- Reconhecer unidades usuais 

de tempo e de temperatura; 

 

- Utilizar unidades usuais de 

temperatura em situações-

problema; 

 

- Utilizar medidas de tempo 

(dias e semanas, horas e dias, 

semanas e meses, bimestre e 

semestre e semestre e ano); 

- Reconhecer as unidades 

usuais de medida (metro, 

centímetro, quilômetro, 

grama, miligrama, 

quilograma, litro e mililitro); 

 

- Utilizar unidades usuais de 

tempo e temperatura em 

situações-problema; 

 

- Utilizar o sistema monetário 

brasileiro em situações-

problema; 

 

-  Utilizar unidades usuais de 

comprimento, massa e 

capacidade em situações 

problema; 

 

- Resolver situações-

problema que envolva o 

estabelecimento de relações 

entre unidades usuais de 

medida de uma mesma 
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mesma natureza, por meio de 

estratégias pessoais e uso de 

instrumentos de medida 

conhecidos — fita métrica, 

balança, recipientes de um 

litro, etc.; 

 

- Selecionar e utilizar 

instrumentos de medida 

apropriados à grandeza a ser 

medida (por exemplo: tempo, 

comprimento, massa, 

capacidade), com 

compreensão do processo de 

medição e das características 

do instrumento escolhido; 

 

- Identificar ordem de eventos 

em programações diárias, 

usando palavras como: antes, 

depois; 

 

- Relacionar dia, semana, 

mês, bimestre, semestre, ano 

— e utilizar calendários; 

 

- Identificar que um dia tem 

24horas; 

 

- Conhecer e identificar as 

horas, comparando relógios 

digitais e de ponteiros; 

 

- Fazer e utilizar estimativas 

de medida de tempo e 

comprimento; 

 

- Comparar intuitivamente 

capacidades de recipientes de 

diferentes formas e tamanhos; 

- Reconhecer os valores 

igual, alto, baixo, comprido, 

curto, grosso, fino, largo e 

etc.; 

 

- Comparar grandezas de 

mesma natureza, por meio de 

estratégias pessoais e através 

do uso de instrumentos de 

medida conhecidos — fita 

métrica, balança, recipientes 

de um litro, etc.; 

 

- Selecionar e utilizar 

instrumentos de medida 

apropriados à grandeza a ser 

medida (por exemplo: tempo, 

comprimento, massa, 

capacidade), com 

compreensão do processo de 

medição e das características 

do instrumento escolhido; 

 

- Fazer e utilizar estimativas 

de medida de tempo e 

comprimento; 

 

- Comparar intuitivamente 

capacidades de recipientes de 

diferentes formas e tamanho; 

 

- Identificar elementos 

necessários para comunicar o 

resultado de uma medida e 

produção de escritas que 

representem essa medição; 

 

- Reconhecer os valores 

monetários que circulam no 

Brasil e de possíveis trocas 

entre cédulas e moedas em 

função de seus valores em 

 

- Identificar os elementos 

necessários para comunicar o 

resultado de uma medição, 

utilizando a compreensão das 

unidades de medidas usuais 

(metro, centímetro, 

quilômetro, quilograma, 

grama, litro e mililitro); 

    

- Comparar grandezas de 

mesma natureza, por meio de 

estratégias pessoais e através 

do uso de instrumentos de 

medida conhecidos: fita 

métrica, balança, recipientes 

de um litro, etc.; 

 

- Resolver situações- 

problema que envolva 

medidas de comprimentos, 

comunicando os resultados 

por meio de seus elementos 

constitutivos; 

 

- Resolver situações- 

problema que envolva 

medidas de massa; 

 

- Reconhecer unidades usuais 

de medidas – quilograma e 

grama. 

 

- Utilizar e resolver 

situações-problemas que 

envolvam o sistema 

monetário brasileiro; 

 

- Resolver situações 

problemas que envolva o 

estabelecimento de relações 

entre unidades usuais de 

medida de uma mesma 

grandeza (metro e centímetro, 

metro e quilômetro, litro e 

mililitro, grama e 

quilograma); 

 

- Realizar estimativas sobre o 

resultado de uma dada 

medição  de capacidade, 

utilizando a compreensão das 

unidades de medidas usuais 

(metro, centímetro, 

quilômetro, quilograma, 

grama, litro e mililitro);    

 

- Relacionar e diferenciar a 

ideia de perímetro e a área de 

figuras poligonais; 

 

- Calcular a medida do 

perímetro de figuras 

poligonais; 

 

- Compreender a área como a 

medida da superfície de uma 

figura plana; 

 

- Calcular a medida da área 

de superfícies delimitadas por 

figuras poligonais; 

 - Resolver situações-

problema utilizando o 

grandeza (metro e 

centímetro, metro e 

quilômetro, litro e mililitro, 

grama e quilograma); 

 

- Resolver situações-

problema que envolva o uso 

de medidas de comprimento, 

massa ou capacidade 

representadas na forma 

decimal; 

  

- Calcular o perímetro de 

figuras desenhadas em 

malhas quadriculadas ou 

não. 

 

-  Utilizar medidas como 

cm², m², km²; 

 

- Utilizar e resolver 

situações-problema que 

envolvam o sistema 

monetário brasileiro; 

 

-  Compreender a área como 

a medida da superfície de 

uma figura plana; 

 

- Compreender e diferenciar  

perímetro e  área de figuras 

poligonais; 

 

- Calcular perímetro e área 

de retângulos ou quadrados 

desenhados em malhas 

quadriculadas ou não. 
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monetários que circulam no 

Brasil e de possíveis trocas 

entre cédulas e moedas em 

função de seus valores em 

experiências com dinheiro em 

brincadeiras ou em situações 

de interesse das crianças. 

experiências com dinheiro em 

brincadeiras ou em situações 

de interesse das crianças. 

sistema monetário brasileiro. 
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I 

- Ler, interpretar e transpor 

informações em diversas 

situações e diferentes 

configurações (do tipo: 

anúncios, gráficos, tabelas, 

propagandas), utilizando-as 

na compreensão de 

fenômenos sociais e na 

comunicação, agindo de 

forma efetiva na realidade em 

que vive; 

 

- Formular questões sobre 

aspectos familiares que gerem 

pesquisas e observações para 

coletar dados quantitativos e 

qualitativos; 

 

- Coletar e organizar 

informações por meio de 

registros pessoais; 

 

- Classificar, ordenar e 

construir representações 

próprias para a comunicação 

de dados coletados. 

- Ler, interpretar e transpor 

informações em diversas 

situações e diferentes 

configurações (do tipo: 

anúncios, gráficos, tabelas, 

propagandas), utilizando-as na 

compreensão de fenômenos 

sociais e na comunicação, 

agindo de forma efetiva na 

realidade em que vive; 

 

- Formular questões sobre 

aspectos familiares que gerem 

pesquisas e observações para 

coletar dados quantitativos e 

qualitativos; 

 

- Coletar, organizar, 

classificar, ordenar e construir 

representações próprias para a 

comunicação de dados 

coletados; 

 

- Interpretar e elaborar listas, 

tabelas simples, tabelas de 

dupla entrada, gráfico de 

barras para comunicar a 

informação obtida, 

identificando diferentes 

categorias; 

 

- Produção de textos escritos a 

partir da interpretação de 

gráficos e tabelas. 

- Ler, interpretar e transpor 

informações em diversas 

situações e diferentes 

configurações (do tipo: 

anúncios, gráficos, tabelas, 

propagandas), utilizando-as 

na compreensão de 

fenômenos sociais e na 

comunicação, agindo de 

forma efetiva na realidade em 

que vive; 

 

- Formular questões sobre 

aspectos familiares que 

gerem pesquisas e 

observações para coletar 

dados quantitativos e 

qualitativos; 

 

- Coletar, organizar, 

classificar, ordenar e 

construir representações 

próprias para a comunicação 

de dados coletados; 

 

- Ler e Interpretar listas, 

tabelas simples, tabelas de 

dupla entrada, gráfico de 

barras para comunicar a 

informação obtida, 

identificando diferentes 

categorias; 

 

- Compreender e elaborar 

- Ler e interpretar , tabelas 

simples, tabelas de dupla 

entrada, gráfico de barras 

para comunicar a informação 

obtida, identificando 

diferentes categorias; 

 

- Resolver situações-

problema com dados 

apresentados de maneira 

organizada por meio de 

tabelas simples e de dupla 

entrada e gráficos de colunas; 

 

- Interpretar gráficos e tabelas 

com base em informações 

contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou 

outros; 

 

- Resolver e elaborar 

situações-problema a partir 

das informações de um 

gráfico; 

 

- Identificar as possíveis 

maneiras de combinar 

elementos de uma coleção e 

de contabilizá-los por meio 

de estratégias pessoais; 

 

- Utilizar a noção de 

probabilidade em situações-

problema simples. 

- Resolver situações-

problema com dados 

apresentados de maneira 

organizada por meio de 

tabelas simples, gráficos de 

colunas, tabelas de dupla 

entrada e gráficos de barras; 

 

- Ler informações 

apresentadas de maneira 

organizada por meio de 

gráficos de linha e de setor; 

 

- Construir gráficos e tabelas 

com base em informações 

contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou 

outros; 

 

- Interpretar informações 

apresentadas por meio de 

porcentagens; 

 

- Identificar as possíveis 

maneiras de combinar 

elementos de uma coleção e 

de contabilizá-los por meio 

de estratégias pessoais; 

 

- Explorar e utilizar a noção 

de probabilidade em 

situações-problema simples. 
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tabelas simples, tabelas de 

dupla entrada, gráfico de 

barras para comunicar a 

informação obtida, 

identificando diferentes 

categorias; 

 

- Produção de textos escritos 

a partir da interpretação de 

gráficos e tabelas. 
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CIÊNCIAS  

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 

 

T 

E 

 

R 

 

R 

 

A 

  

 

E 

 

 

  

U 

 

N 

 

I 

 

V 

 

E 

 

R 

 

S 

 

O 

- Observar e registrar, os 

aspectos diurnos e noturnos do 

céu, diferenciando o dia da 

noite; 

 

- Reconhecer que a repetição 

de dias e noites cadencia 

atividades humanas e de outros 

seres; 

 

- Observar e relatar que a terra 

é uma esfera; 

 

- Entender que a Terra tem 

movimento; 

 

- Identificar lugares da Terra 

onde existe água. 

- Verificar por meio de 

observação que os raios de Sol 

não reflete nos mesmos 

lugares durante um dia; 

 

- Relatar o movimento da 

Terra em relação ao Sol; 

 

- Observar e relatar que a terra 

é uma esfera; 

 

- Compreender que a Terra 

tem movimento; 

 

- Relacionar os dias e as noites 

ao movimento da Terra em 

torno de si mesma; 

 

- Reconhecer o Sol como uma 

estrela que aquece e ilumina a 

Terra. 

 

 

 

- Compreender os movimentos 

de rotação e translação e 

relacioná-los  respectivamente 

com o dia e noite e as estações 

do ano;  

 

- Compreender o movimento 

do sol, utilizando diferentes 

pontos de referência: 

introdução aos pontos 

cardeais; 

 

- Reconhecer que a Terra é 

uma esfera; 

 

- Identificar a estrutura e 

composição do Planeta Terra 

(Camada, água, calor 

interno...); 

 

- Identificar o Sol como 

estrela, a Terra como planeta e 

a Lua como Satélite; 

 

- Conhecer os planetas do 

Sistema Solar; 

 

- Concluir que a superfície da 

Terra está sempre se 

modificando pela ação de 

diferentes agentes; 

 

 -  Conhecer o ciclo da água 

nas diferentes estações do ano, 

identificando em qual delas 

ocorre mais rápido ou mais 

lentamente. 

 

- Reconhecer a Lua como um 

satélite natural da Terra, 

diferenciando-a dos outros 

planetas e dos satélites 

artificiais;  

 

- Descrever as características 

dos elementos constituintes 

dos planetas e estrelas do 

Sistema Solar; 

 

- Identificar o Sol como astro 

principal do sistema solar; 

 

- Reconhecer que o 

movimento da Lua é cíclico e 

que pode ser usado para 

marcar a passagem do tempo;  

 

- Compreender a influência 

dos movimentos de rotação e 

translação de modo a perceber 

alterações no ciclo de vida de 

animais e plantas;  

 

- Investigar as mudanças da 

fase da Lua, sua duração e sua 

relação com alguns fenômenos 

naturais; 

 

 - Determinar os pontos 

cardeais a partir do movimento 

aparente do sol; 

 

- Compreender o eclipse como 

um fenômeno natural de 

alinhamento entre os astros; 

 

- Identificar a estrutura da 

Terra e suas camadas básicas 

(hidrosfera, atmosfera, 

litosfera); 

 

- Reconhecer os movimentos 

da Terra: alternância do dia e 

da noite e o ano terrestre; 

 

- Localizar os pontos 

cardeais, paralelos e 

meridianos; 

 

- Identificar a caracterização 

do sistema solar e seus 

planetas; 

 

- Reconhecer que a atmosfera 

terrestre é composta de gases 

(nitrogênio e oxigênio) e sua 

importância para a vida;   

 

- Analisar o ciclo da água nas 

diferentes estações do ano, 

identificando em qual delas 

ocorre mais rápido ou mais 

lentamente; 

  

- Identificar algumas 

constelações no céu e utilizá-

las como ponto de referência 

para orientação no espaço e 

no tempo;  

 

- Distinguir a grandiosidade 

das distâncias envolvidas nas 

escalas astronômicas em 

relação às distâncias 
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- Reconhecer que a Terra vem 

sofrendo grandes 

transformações; 

 

- Relacionar núcleo, crosta e 

manto às camadas que formam 

a Terra; 

 

- Conhecer as diferentes 

camadas da Terra e suas 

funções; 

 

- Reconhecer os principais 

tipos de rocha, solos e algumas 

transformações da superfície 

terrestre (erosão). 

terrestres;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Diferenciar astronomia de 

astrologia, posicionando-se 

criticamente a essas formas 

de conhecimento; 

 

- Reconhecer a existência de 

vários objetos celestes, como 

planetas, cometas, asteróides, 

estrelas, galáxias, etc. Sendo 

capaz de comparar e 

diferenciar uns dos outros;  

 

- Compreender o conceito de 

eclipse.  

 

 

S 

 

I 

 

S 

 

T 

 

E 

 

M 

 

A 

 

S 

 

  

 

 

 

 

- Reconhecer a importância do 

sol para saúde do homem, no 

fortalecimento dos ossos e na 

prevenção de doenças da pele; 

 

- Identificar práticas cotidianas 

de cuidados pessoais que 

contribuem para o bem estar e 

a saúde (lavar as mãos, os 

alimentos, filtrar ou ferver 

água para consumo e outras 

utilidades, relacionando com a 

manutenção da saúde);                                                                                                                                                                                                       

 

- Reconhecer que a água é 

importante para a manutenção 

da vida; 

 

- Relacionar a dependência da 

vida aos elementos do 

ambiente, como água, ar, 

alimentação, calor e luz solar; 

 

- Identificar responsabilidades 

para a manutenção do 

- Reconhecer a importância do 

sol para saúde do homem, no 

fortalecimento dos ossos e na 

prevenção de doenças da pele; 

 

- Identificar práticas cotidianas 

de cuidados pessoais que 

contribuem para o bem estar e 

a saúde; 

 

- Identificar as partes do corpo 

responsáveis pela percepção e 

aquisição de informações 

como cheiro, temperatura, 

sonoridade, gosto e cor; 

 

- Reconhecer que a água é 

importante para a manutenção 

da vida; 

 

- Diferenciar água potável de 

não potável; 

 

- Reconhecer a importância da 

água potável para a saúde; 

 - Comparar o modo com que 

diferentes seres vivos realizam 

suas funções biológicas. 

(alimentação, sustentação, 

locomoção e reprodução no 

espaço e no tempo); 

 

- Relacionar a percepção e 

interpretação de sabores, 

aromas, sons, visão, formas, 

calor e texturas a fatores 

orgânicos, afetivos e culturais; 

 

- Identificar práticas cotidianas 

de cuidados pessoais que 

contribuem para o bem estar e 

a saúde; 

 

- Identificar as partes do corpo 

responsáveis pela percepção e 

aquisição de informações 

como cheiro, temperatura, 

sonoridade, gosto e cor; 

 

- Propor e realizar 

- Conceituar e conhecer as 

doenças causadas por fungos e 

bactérias e suas formas de 

prevenção e controle das 

mesmas; 

 

- Conhecer as doenças 

contagiosas, epidemias e 

formas de prevenção das 

mesmas; 

 

- Conhecer a historia de 

antibióticos, anticépticos e de 

vacinas para prevenção de 

tratamento de doenças; 

 

- Investigar sobre as principais 

doenças passíveis de serem 

prevenidas por vacinas e como 

elas foram desenvolvidas; 

 

- Reconhecer o corpo humano 

como um todo integrado e 

complexo, com diferentes 

sistemas realizam funções 

- Reconhecer o corpo humano 

como um todo integrado e 

complexo, com diferentes 

sistemas que realizam 

funções especificas, 

interagindo entre si para 

manutenção desse todo. 

(sistemas: respiratório, 

digestório, nervoso, 

circulatório, reprodutor,  

esquelético, articular e 

muscular);  

 

- Comparar as diferentes 

formas de reprodução dos 

seres vivos, diferenciando a 

reprodução sexuada da 

assexuada; 

 

- Conhecer as principais 

mudanças corporais que 

ocorrem em ambos os sexos 

da espécie humana durante a 

 pré-adolescência; 
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ambiente saudável em locais 

de uso individual e coletivo; 

 

- Reconhecer a existência de 

um ciclo vital para todos os 

seres vivos que inclui 

nascimento, crescimento, 

reprodução e morte; 

 

- Valorizar a diversidade 

biológica, posicionando-se 

contra quaisquer formas de 

discriminação e maltrato com 

plantas e animais;  

 

- Relacionar hábitos de higiene 

para a promoção da saúde e 

melhoria na qualidade de vida; 

 

- Construir noções a respeito 

do corpo e compreendê-lo 

como sistema integrado; 

 

- Reconhecer que as sensações 

das interações do cotidiano são 

diferentes entre indivíduos;  

 

- Pesquisar ciclos vitais de 

diferentes seres vivos, 

identificando semelhanças e 

diferenças entre eles; 

 

- Identificar, registrar (de 

diferentes formas) e comunicar  

a partir da observação da 

natureza, as características 

comuns dos seres vivos e não 

vivos;  

 

- Reconhecer alterações e 

transformações pelas quais 

- Investigar e estabelecer 

relações entre características e 

comportamentos dos seres 

vivos; 

 

- Reconhecer a alimentação 

como fonte de energia para as 

mais variadas formas de vida 

do planeta; 

 

- Comparar diferentes modos 

de alimentação entre os seres 

vivos e relacioná-los com seus 

habitats; 

 

- Perceber a importância da 

água, solo e o ar para a 

existência da vida; 

 

- Conhecer sintomas das 

doenças sazonais e doenças da 

infância; 

 

- Construir noções a respeito 

do corpo, reconhecer suas 

partes externas, suas 

diferenças,  peculiaridades e 

desenvolver algumas ideias 

para compreendê-lo como 

sistema integrado; 

 

- Concluir que os bons hábitos 

alimentares favorecem o 

crescimento e o seu 

desenvolvimento. 

 

experimentos simples para 

investigar o sistema sensorial 

humano; 

 

- Reconhecer algumas 

modificações do corpo e do 

comportamento do ser humano 

nas diferentes fases da vida; 

 

- Identificar algumas formas 

de contágio das doenças e 

inferir que algumas doenças 

são transmitidas de uma 

pessoa para outra; 

 

- Reconhecer que algumas 

espécies de animais passam 

por transformações; 

 

- Reconhecer que a higiene 

corporal é um fator para o bem 
estar e para a convivência 

social; 

 

- Aplicar as medidas de 

preservação da saúde através 

da observação das atitudes e 

cuidados com o próprio corpo 

e com o corpo do outro; 

 

- Relatar diferenças e 

semelhanças entre algumas 

espécies de animais; 

 

- Reconhecer algumas 

modificações do corpo e do 

comportamento 

do ser humano nas diferentes 

fases da vida; 

 

- Reconhecer ‐ se como um 

especificas, interagindo entre 

si para manutenção desse todo: 

(sistemas: respiratório, 

digestório, nervoso, 

circulatório, reprodutor,  

esquelético, articular e 

muscular);  

 

- Identificar a existência do 

sistema digestório, órgãos e 

funções envolvidos na 

digestão física e química dos 

alimentos; 

 

- Diferenciar os tipos de 

alimentos, reconhecendo a 

importância de cada um para o 

desenvolvimento físico e 

manutenção da saúde; 

 

- Comparar diferentes modos 

de alimentação entre os seres 

humanos e relacioná-los às 

condições sociais, econômicas, 

ambientais e a pluralidade 

cultural; 

 

- Reconhecer a fome como 

problema social e não 

individual; 

 

- Aprender a aproveitar o 

alimento em todas as suas 

possibilidades; 

 

- Comparar as diferentes 

formas de reprodução dos 

seres vivos; 

 

- Comparar as formas de 

maternidade e paternidade 

- Identificar a sexualidade e a 

reprodução humana; 

 

- Reconhecer a gravidez na 

adolescência e as doenças 

sexualmente transmissíveis 

com suas implicações na 

saúde individual e coletiva, 

bem como formas de 

prevenir; 

 

- Comparar as formas de 

maternidade e paternidade 

entre os diferentes animais, 

analisando semelhanças e 

diferenças entre elas. 
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passam os seres humanos em 

algumas fases de seu 

desenvolvimento; 

 

- Compreender a importância 

de uma alimentação saudável e 

de higiene pessoal para saúde; 

 

- Conhecer e identificar 

doenças contagiosas, 

epidemias e formas de 

prevenção. 

animal vertebrado; 

 

- Comparar animais 

vertebrados e invertebrados, 

estabelecendo suas 

semelhanças e diferenças; 

 

- Comparar os grupos de 

vertebrados: répteis, 

mamíferos, peixes, aves, 

anfíbios, etc; 

 

- Identificar a coluna vertebral 

e alguns ossos do corpo 

humano; 

 

-  Concluir que os bons hábitos 

alimentares favorecem o 

crescimento e o seu 

desenvolvimento; 

 

- Reconhecer algumas 

modificações do corpo e do 

comportamento do ser humano 

nas diferentes fases da vida. 

entre os diferentes animais, 

analisando semelhanças e 

diferenças entre elas.  

 

 

 

A

M

B

I

E

N

T

E 

 

 

 

- Entender a inter-relação do 

homem com os elementos que 

compõem o meio ambiente 

que vive; 

 

- Perceber as mudanças no 

tempo ocasionadas pela ação 

do Sol e das chuvas; 

 

- Identificar como ar pode se 

tornar poluído; 

 

- Relacionar a conservação da 

água com a sobrevivência dos 

seres vivos, com a finalidade 

de contribuir para a 

- Reconhecer a origem dos 

alimentos (plantas e animais); 

 

- Identificar a água, o solo e o 

ar como elementos essenciais 

para a vida, valorizando sua 

proteção e posicionando-se 

criticamente em relação a 

poluição; 

 

- Reconhecer e valorizar a 

fauna e flora local, 

identificando plantas e animais 

presentes em seu ambiente. 

 

- Investigar e estabelecer 

- Reconhecer a origem dos 

alimentos (plantas e animais); 

 

- Identificar locais onde a água 

pode ser encontrada; 

 

- Reconhecer os processos do 

ciclo da água; 

 

-Compreender a necessidade 

do uso consciente dos recursos 

naturais para manutenção da 

vida; 

 

- Identificar as características 

da água filtrada e não filtrada; 

- Valorizar a redução no 

consumo, a reutilização e a 

reciclagem de materiais como 

ações ambientalmente 

sustentáveis; 

 

- Reconhecer as formas de 

geração e destinação do 

resíduo tecnológico; 

 

- Identificar as escalas de 

tempo envolvidas na 

decomposição de materiais e 

objetos; 

 

 - Reconhecer o lixo como 

- Valorizar a redução no 

consumo, a reutilização e a 

reciclagem de materiais como 

ações ambientalmente 

sustentáveis; 

 

- Valorizar a coleta seletiva 

de resíduos sólidos como 

forma de melhoria da 

qualidade de vida e do 

ambiente;  

 

- Distinguir o lixo tóxico, sua 

origem e malefícios à saúde 

humana e ao ambiente, 

reconhecendo as formas 
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manutenção do equilíbrio 

ecológico; 

 

- Reconhecer a origem dos 

alimentos (plantas e animais); 

 

- Reconhecer materiais de uso 

cotidiano, identificando do que 

são feitos e como são 

utilizados nas atividades 

humanas; 

 

- Descrever etapas de 

transformação de materiais;  

 

- Reconhecer a importância do 

descarte correto do lixo 

doméstico; 

 

– Compreender a importância 

da coleta seletiva para o 

cuidado com o meio ambiente; 

 

– Relacionar a dependência da 

vida aos elementos do 

ambiente, como água, ar, 

alimentação, calor e luz. 

 

 

relações entre características e 

comportamento dos seres 

vivos e condições do ambiente 

em que vivem valorizando a 

diversidade da vida; 

 

- Relacionar a extinção de 

plantas e animais com as 

alterações ambientais e refletir 

sobre as ações para a 

preservação das espécies 

ameaçadas; 

 

- Conhecer e respeitar a 

diversidade na sala de aula 

(peso, cor, altura e 

características socioculturais); 

 

- Reconhecer e comparar 

materiais de uso cotidiano, 

identificando do que são feitos 

e como são utilizados nas 

atividades humanas; 

 

- Observar que as condições 

do meio alteram as 

características dos materiais; 

 

- Reconhecer a importância do 

descarte correto do lixo 

doméstico; 

 

– Compreender a importância 

da coleta seletiva para o 

cuidado com o meio ambiente. 

 

- Relacionar os estados físicos 

da água às mudanças de 

temperatura; 

 

- Reconhecer a água, solo e ar 

como elemento vital para a 

vida, valorizando sua proteção 

e posicionando-se criticamente 

em relação a poluição; 

 

- Classificar os materiais de 

acordo com suas 

características e propriedades; 

 

- Compreender como ocorre a 

produção do resíduo, em 

diferentes atividades humanas, 

na cidade e no campo;  

 

- Diferenciar os impactos 

ambientais resultantes da 

produção de bens de consumo; 

 

- Identificar a existência de 

uma cadeia alimentar e 

reconhecer a importância de 

cada uma de suas etapas na 

preservação da biodiversidade. 

 

 

 

uma produção individual e 

coletiva que contribui para a 

degradação ambiental, 

prejudicando a qualidade de 

vida da população; 

 

- Diferenciar o lixo reciclável 

do não reciclável e analisar os 

impactos ambientais 

provocados por ambos;  

 

- Valorizar a coleta seletiva de 

resíduos sólidos como forma 

de melhoria da qualidade de 

vida e do ambiente;  

 

- Reconhecer como ocorre o 

processo da cadeia alimentar e 

a influência do ser humano no 

desequilíbrio ecológico; 

 

- Perceber a importância do 

solo, reconhecendo os 

prejuízos causados pelas 

queimadas; 

 

- Entender o conceito de 

saneamento básico; 

 

-  Conhecer como é realizado o 

tratamento da água. 

 

 

corretas de descartes; 

 

- Identificar e registrar a 

presença de várias formas de 

energias no ambientes em que 

vivemos, como: mecânica, 

elétrica, solar, térmica, 

química, luminosa, sonora, 

entre outras; 

 

- Reconhecer que a energia 

pode ser transformada de uma 

forma em outra; 

 

- Reconhecer a alimentação 

como um processo de 

transformação de energia 

química armazenada nos 

alimentos, em energia 

mecânica e térmica do nosso 

corpo, identificando 

diferentes etapas desse 

processo; 

 

- Realizar experimentos 

simples para observar, 

registrar e comunicar como 

ocorrem as transformações de 

energias; 

 

- Conhecer a vida nos 

ambientes aquáticos e 

terrestres e os principais tipos 

de ecossistemas. 
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HISTÓRIA  

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 

 

 

 

 

 

O 
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-  Entender o homem como ser 

social, que tem uma história 

constituída e reconstruída nas 

relações sociais; 

 

- Exercitar a curiosidade e o 

estranhamento, a socialização 

e o registro de vivências em 

situações cotidianas, por meio 

de rodas de conversas, 

desenhos, relatos orais ou 

escritos; 

 

-  Conhecer a própria história e 

a origem do nome e 

sobrenome; 

 

- Identificar o nome e 

sobrenome como elementos de 

construção da identidade, 

reconhecendo-se como 

membro de um grupo social 

que tem uma história 

constituída e reconstruída nas 

relações sociais; 

 

-  Identificar a si e as demais 

pessoas como membros de 

vários grupos de convívio: 

familiares, etnoculturais, 

profissionais, escolares, de 

vizinhanças, religiosos, 

recreativos, artísticos, 

esportivos, políticos, entre 

outros; 

 

-  Identificar o próprio grupo 

de convívio e as relações que 

-  Entender o homem como ser 

social, que tem uma história 

constituída e reconstruída nas 

relações sociais; 

 

- Exercitar a curiosidade e o 

estranhamento, a socialização 

e o registro de vivências em 

situações cotidianas, por meio 

de rodas de conversas, 

desenhos, relatos orais ou 

escritos; 

 

- Utilizar diferentes 

documentos como suporte à 

produção de memória para 

compreender sua própria 

história, de grupos sociais e da 

comunidade em que vive;  

 

- Identificar o nome e 

sobrenome como elementos de 

construção da identidade, 

reconhecendo-se como 

membro de um grupo social 

que tem uma história 

constituída e reconstruída nas 

relações sociais;  

 

-  Identificar a si e as demais 

pessoas como membros de 

vários grupos de convívio: 

familiares, etnoculturais, 

profissionais, escolares, de 

vizinhanças, religiosos, 

recreativos, artísticos, 

esportivos, políticos, ente 

outros; 

- Perceber mudanças e 

permanências nos modos de 

ser, viver e pensar a 

comunidade em que vive como 

resultado da ação humana em 

seu contexto social; 

 

- Identificar a diversidade 

cultural brasileira e os aspectos 

relacionados às identidades 

regionais e nacionais;  

 

- Dialogar e formular uma 

reflexão a respeito das 

semelhanças e das diferenças 

identificadas entre os membros 

de outros grupos de convívio 

(família, étnico-culturais, 

profissionais, escolares, de 

vizinhanças, religiosos, 

recreativos, artísticos, 

esportivos, políticos, dentre 

outros) locais e regionais, 

tanto no presente quanto no 

passado; 

 

- Reconhecer e respeitar as 

diferenças individuais de etnia, 

sexo, idade e condição social; 

 

- Reconhecer informações em 

endereço completo, com o 

nome de rua, bairro, município 

e estado; 

 

- Estudar a organização 

política municipal como 

representação da população 

-  Utilizar as tecnologias para 

acesso às fontes históricas 

(dados, registros, documentos 

e narrativas) em pesquisas 

sobre acontecimentos 

passados; 

 

- Identificar diferenças e 

semelhanças entre as formas 

de organização (bairros, 

regiões, zonas, setores), ao 

longo do tempo, do município 

em que vive; 

 

- Perceber mudanças e 

permanências no 

desenvolvimento do município 

a partir dos processos de 

ocupação, por meio de estudo 

dos grupos sociais que 

viveram e vivem nesse 

território e dos processos de 

intervenção na paisagem 

natural local; 

 

-  Contextualizar a história de 

sua própria família em relação 

à história do município, 

identificando as origens de seu 

grupo familiar, a partir de 

fontes diversas: relatos orais, 

fotos e objetos; 

 

-  Reconhecer algumas 

relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais que a sua 

coletividade estabelece ou 

estabeleceu com outras 

- Relacionar as normas e 

regras de convívio na sala de 

aula, na escola, no bairro e na 

cidade, com leis e normas 

gerais da sociedade; 

 

- Utilizar tecnologias para 

acesso às fontes históricas 

(dados, registros, documentos 

e narrativas) em pesquisas 

sobre acontecimentos 

passados;  

 

-  Reconhecer a pluralidade 

da origem da população 

brasileira, manifesta por meio 

de sua diversidade cultural; 

 

- Identificar as diversas 

influências dos povos que 

contribuíram para a formação 

da sociedade paulista e 

brasileira ao longo do tempo; 

 

- Conhecer compreender a 

atual organização política do 

Brasil – Legislativo, 

Judiciário e Executivo; 

 

-  Compreender a chegada 

dos  portugueses ao Brasil; 

 

- Identificar quem eram e 

como viviam os primeiros 

habitantes do Brasil; 

 

- Compreender a contribuição 

de diferentes povos para a 
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estabelecem com os outros no 

tempo e no espaço; 

 

- Utilizar fontes documentais 

coletadas com a família para 

construir a narrativa oral ou 

escrita de sua história pessoal; 

  

- Conhecer documentos e 

registros que fazem parte da 

história de vida de cada um; 

 

- Identificar as relações de 

trabalho presentes nas 

diferentes organizações 

familiares;   

 

- Valorizar e reconhecer a 

importância da família na 

formação e desenvolvimento 

pessoal dos indivíduos;  

 

- Identificar os membros que 

compõem uma família; 

 

- Perceber a diversidade da 

composição familiar; 

 

- Construir a noção de 

pertencimento a diferentes 

grupos sociais (família, escola, 

comunidade), entendendo seu 

protagonismo e seu papel 

social, nas mais diferentes 

formas de manifestações e 

interações estabelecidas em 

cada grupo e contexto 

sociocultural; 

 

 

- Identificar e expressar 

- Reconhecer o próprio grupo 

de convívio e as relações que 

estabelecem com os outros 

tempos e espaços; 

 

- Utilizar fontes documentais 

coletadas com a família para 

construir a narrativa oral ou 

escrita de sua história pessoal;  

 

- Identificar, classificar, 

organizar e relatar oralmente 

ou por escrito as diversas 

fontes, sobre história da 

localidade (escola, bairro, vila 

ou cidade) que sejam 

guardadas pela família ou 

instituições públicas como 

arquivos, centros de memória, 

escolas da localidade; 

 

- Identificar fatos históricos, 

por meio de textos e imagens 

relativas à história local;  

 

- Definir, coletivamente, 

regras de convivência no 

espaço escolar, enquanto 

prática de participação cidadã; 

 

- Conhecer as diferentes 

realidades sociais e étnico-

culturais, reconhecendo a si 

mesmo como parte de um 

grupo; 

 

- Identificar e relacionar o 

modo de vida de cada um ao 

de outros grupos sociais, em 

suas manifestações culturais e 

sociais, reconhecendo 

local, refletir e discutir 

necessidade de regras de 

convivência social, em 

diferentes grupos, e a 

importância da participação 

nas decisões que afetam as 

comunidades das quais faz 

parte; 

                                                                                        

- Identificar dados 

governamentais sobre a 

história da localidade (rua, 

bairro e/ou município), origem 

do nome, data de criação, 

localização, população, etc.;  

 

- Conhecer a história da sua 

cidade e suas principais 

características; 

 

- Identificar aspectos da 

organização política da 

localidade; 

 

- Identificar diversos papéis 

sociais e atividades 

desenvolvidas pelas pessoas 

em uma mesma coletividade, 

valorizando e respeitando as 

individualidades; 

 

- Relacionar os fatos sociais e 

coletivos dos ocorridos em sua 

vida pessoal; 

 

- Reconhecer as mudanças e 

permanências históricas no 

contexto social de seu 

cotidiano; 

 

- Reconhecer as características 

localidades, no presente e no 

passado; 

 

- Identificar as ascendências e 

descendências das pessoas que 

pertencem à sua localidade 

quanto à nacionalidade, etnia, 

língua, religião e costumes, 

contextualizando seus 

deslocamentos e confrontos 

culturais e étnicos em diversos 

momentos históricos 

nacionais; 

 

- Identificar as relações de 

poder estabelecidas entre a sua 

localidade e os demais centros 

políticos, econômicos e 

culturais em diferentes 

tempos; 

 

- Valorizar as ações coletivas 

que repercutem na melhoria 

das condições de vida das 

localidades; 

 

- Identificar linguagens e 

meios de comunicação 

presentes na vida das crianças 

e da família, na escola e na 

cidade, estabelecendo relações 

de semelhanças e diferenças 

em outras culturas, épocas e 

localidades; 

 

- Identificar mudanças na 

sociedade local, paulista e 

brasileira, a partir de 

explicações históricas; 

 

- Reconhecer que os textos 

formação do povo brasileiro; 

 

- Compreender as relações 

estabelecidas entre os grupos 

indígenas e os portugueses 

colonizadores das terras 

brasileiras; 

 

- Valorizar as diferenças entre 

os grupos humanos, 

rejeitando qualquer tipo de 

discriminação; 

 

- Comparar a situação do 

indígena e do negro na 

sociedade brasileira em 

diversas épocas da nossa 

história; 

 

- Compreender as condições 

gerais de transporte e de 

trabalho escravo no Brasil; 

 

- Descrever o fim da 

escravidão; 

 

- Identificar a entrada, 

contribuições e influências 

dos imigrantes para o Brasil 

ao longo do tempo;  

 

- Reconhecer o movimento 

imigratório como solução 

encontrada para os problemas 

de mão-de-obra decorrentes 

da abolição do tráfico 

negreiro; 

 

- Compreender o processo de 

expansão do território 

brasileiro durante o período 
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oralmente ou por escrito as 

características individuais ou 

coletivas, comuns e 

particulares aos membros dos 

grupos de convívio dos quais 

participa ou participou; 

 

- Conhecer e respeitar as 

diversidades socioculturais, 

etnorraciais e de gênero que 

compõem a sociedade atual; 

 

- Conhecer a história da sua 

escola, identificando a partir 

do protagonismo de 

professores, estudantes e 

funcionários, os papéis e a 

atuação de cada um como 

sujeito de direitos e deveres;  

 

- Conhecer e valorizar o 

patrimônio escolar;  

 

- Definir coletivamente, regras 

de convivência no espaço 

escolar, enquanto prática de 

participação cidadã. 

semelhanças e diferenças; 

 

- Reconhecer moradias, suas 

histórias e diferenciar os tipos 

de casas construídas ontem e 

hoje; 

 

- Conhecer a história da 

escola, sua importância e 

função social; 

 

- Conhecer e valorizar o 

patrimônio escolar;  

 

- Perceber e respeitar as 

diversidades socioculturais, 

etnorraciais e de gênero que 

compõem a sociedade atual; 

 

- Identificar diferenças e 

semelhanças entre as 

atividades produtivas tais 

como agricultura, indústria, 

comércio, existentes na 

comunidade em que vive e em 

outras comunidades, e as 

relações possíveis entre essas 

atividades; 

 

- Definir coletivamente, regras 

de convivência no espaço 

escolar, enquanto prática de 

participação cidadã. 

de textos históricos, 

diferenciando-os de outros 

gêneros como os contos e 

lendas sobre o passado; 

 

- Escrever textos históricos 

apoiado em fontes trabalhadas 

em sala de aula;  

 

- Conhecer a história da 

escola, sua importância e 

função social; 

 

- Conhecer e valorizar o 

patrimônio escolar;  

 

- Identificar diferenças e 

semelhanças entre as 

atividades produtivas tais 

como agricultura, indústria, 

comércio, existentes na 

comunidade em que vive e em 

outras comunidades, e as 

relações possíveis entre essas 

atividades; 

 

- Valorizar o trabalho dentro 

do contexto sócio-cultural da 

comunidade local; 

 

- Reconhecer a importância  e 

o valor das diversas profissões;  

 

- Conhecer a história do 

Município, pontuando os 

principais aspectos históricos; 

 

- Reconhecer os símbolos 

Municipais: (Hino à Lins e à 

Bandeira); 

 

históricos possuem diferentes 

versões sobre o mesmo fato ao 

ler diferentes produções 

historiográficas; 

 

- Perceber o município como o 

lugar de vivência imediata 

simultaneamente, parte de uma 

realidade mais ampla: o 

Estado; 

 

- Reconhecer a importância 

dos meios de transporte e 

comunicação para o 

desenvolvimento social do 

Estado; 

 

- Valorizar a diversidade 

étnica e cultural do povo 

brasileiro; 

 

- Ler e comparar mapas do 

Município, de São Paulo e do 

Brasil; 

 

- Identificar as principais 

atividades econômicas, sociais, 

administrativas e culturais do 

município; 

 

- Compreender a organização, 

o papel e a atuação dos 

poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciários dos interesses  do 

município; 

 

- Identificar, a partir do mapa 

político do Brasil e dos pontos 

cardeais e colaterais, os 

estados vizinhos do Estado de 

São Paulo; 

colonial; 

 

- Identificar o sistema de 

Capitanias Hereditárias como 

a primeira tentativa de 

povoamento do território 

brasileiro;  

 

- Contextualizar o processo 

de Independência do Brasil; 

 

- Identificar e valorizar os 

movimentos de 

Independência no Brasil, 

como fator importante para a 

formação da identidade e da 

cidadania brasileira;  

 

- Compreender o processo de 

transição da forma de 

governo Imperial para forma 

de governo Republicano; 

 

- Conhecer e registrar com 

marcadores de tempo as 

formas de governo do Brasil 

em diferentes momentos: 

Colônia, Império e 

República;  

 

- Entender que República é 

uma forma de governo de um 

país, baseada na participação 

dos cidadãos; 

 

- Identificar o período da 

República para se situar 

historicamente; 

 

- Compreender que na 

republica existem três 
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- Identificar os espaços 

históricos do Município; 

 

- Identificar diversas 

informações históricas durante 

a leitura de textos de 

iconografias e que se 

destaquem a atuação de 

diferentes sujeitos históricos: 

indivíduos, grupos e classes 

sociais que atuaram em 

determinados acontecimentos 

do passado da localidade ou de 

outros espaços sociais; 

 

- Reconhecer a presença da 

tecnologia no cotidiano em 

casa, na escola, no lazer, 

percebendo que ela traz 

mudanças culturais e 

comportamentais. 

 

- Entender o Estado de São 

Paulo como parte de uma 

realidade mais complexa; 

  

- Reconhecer a importância 

dos meios de transporte e 

comunicação para o 

desenvolvimento social do 

Estado; 

 

- Reconhecer ao ler diferentes 

produções historiográficas que 

existem textos históricos que 

possuem diferentes versões 

sobre o mesmo fato;  

 

- Conhecer a história da 

chegada de portugueses ao 

Brasil; 

 

- Identificar quem eram e 

como viviam os primeiros 

habitantes do Brasil; 

 

- Compreender a contribuição 

de diferentes povos para a 

formação do povo brasileiro; 

 

- Perceber e valorizar a 

diversidade étnica e cultural do 

povo brasileiro;   

 

- Compreender as relações 

estabelecidas entre os grupos 

indígenas e os portugueses 

colonizadores das terras 

brasileiras; 

 

- Valorizar as diferenças entre 

os grupos humanos, rejeitando 

Poderes e, que cada um deles, 

exerce funções distintas, onde 

seus papéis é preservar os 

interesses da Nação; 

 

- Compreender e definir 

Constituição; 

 

- Compreender a influência 

da globalização na maneira 

de viver de um povo (hábitos, 

tradições, modo de pensar, 

etc.); 

 

- Identificar os problemas 

sociais do Brasil e 

possibilidades de superação, 

por meio de políticas 

públicas; 

 

- Compreender a organização, 

o papel e a atuação dos 

poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciários nos 

interesses  do município; 

 

- Relacionar as esferas de 

poder e hierarquia municipal, 

estadual e federal.  
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qualquer tipo de 

discriminação; 

 

- Comparar a situação do 

indígena e do negro na 

sociedade brasileira em 

diversas épocas da nossa 

história; 

 

- Compreender as condições 

gerais dos meios de  transporte 

e de trabalho escravo no 

Brasil; 

 

- Entender o contexto histórico 

e descrever o fim da 

escravidão; 

 

- Identificar a entrada, 

contribuições e influências dos 

imigrantes para o Brasil ao 

longo do tempo.  

 

 

 

T 

 

E 

 

M 
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- Organizar atividades do 

cotidiano seguindo uma 

sequência cronológica; 

 

- Utilizar os conceitos de dia, 

semana, mês e ano em seus 

relatos; 

 

- Estabelecer relações entre 

passado e presente; 

 

 - Comparar acontecimentos 

no tempo, utilizando como 

referência anterioridade, 

posterioridade e 

simultaneidade.  

 

- Utilizar expressões 

relacionadas à temporalidade 

- Conhecer e diferenciar 

diversos instrumentos de 

contagem de tempo usados por 

diferentes sociedades ao longo 

da história;  

 

- Localizar temporalmente 

acontecimentos históricos em 

realidades próximas; 

 

- Expressar oralmente ou por 

escrito o conhecimento de 

acontecimentos da história da 

localidade enfatizando a 

ordenação cronológica dos 

fatos; 

 

- Identificar e utilizar 

mediações e marcadores de 

- Perceber a ordenação de 

medidas do tempo na 

perspectiva da construção do 

tempo cronológico; 

 

- Identificar as vivências 

específicas dos grupos de 

convívio local e regional, na 

atualidade e no passado; 

 

- Pesquisar fatos relacionados 

ao seu lugar de vivências 

ocorridas há décadas ou 

séculos; 

 

- Compreender década, século 

e milênio como medidas de 

tempo, considerando a 

utilização dos algarismos 

- Localizar, organizar e 

comparar temporalmente 

acontecimentos e fatos 

históricos; 

 

- Utilizar as categorias de 

tempo (duração, mudança, 

permanência e continuidade) 

ao analisar objetos, produções 

sociais e culturais e outros 

elementos; 

 

- Reconhecer as diferenças 

entre períodos históricos, 

utilizando vocabulário próprio, 

como décadas, séculos entre 

outros;  

 

- Utilizar conceito de década, 

- Localizar organizar e 

comparar temporalmente 

acontecimentos e fatos 

históricos; 

 

- Reconhecer as diferenças 

entre períodos históricos, 

utilizando vocabulário 

próprio, como décadas, 

séculos entre outros;  

 

- Utilizar conceito de década, 

século, época, período ao 

realizar atividades, análises e 

produzir relatos orais e 

escritos; 

 

- Construir argumentos sobre 

fatos históricos da formação 



35 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

I 

 

S 

 

T 

 

Ó 

 

R 

 

I 

 

C 

 

O 

 

tais como: antes, agora, 

depois, ontem, hoje, amanhã, 

antigo, atual, novo, velho, 

entre outras; 

 

- Identificar e utilizar 

mediações e marcadores de 

tempo cronológico nas suas 

relações com acontecimentos 

vividos para aprender noções 

de tempo; 

 

- Indicar e localizar 

temporalmente acontecimentos 

de sua história de vida; 

 

- Compreender a existência de 

diferentes formas de marcar o 

tempo. 

 

tempo cronológico nas suas 

relações com acontecimentos 

vividos para aprender noções 

de tempo; 

 

- Compreender a existência de 

diferentes formas de marcar o 

tempo; 

 

- Elaborar quadros 

cronológicos e linhas de 

tempo; 

 

- Diferenciar  presente passado 

e futuro.  

 

- Observar e compreender a 

cronologia existente nas 

sequências de imagens ou 

outras fontes históricas do 

passado; 

 

- Expressar oralmente ou por 

escrito o conhecimento de 

acontecimentos da história da 

localidade enfatizando a 

ordenação cronológica dos 

fatos;  

 

- Compreender que espaços, 

monumentos e objetos 

relativos ao passado são 

componentes que constituem a 

história local. 

romanos;  

 

- Identificar as mudanças e 

permanências no espaço e no 

tempo; 

 

- Descrever os acontecimentos 

sociais no tempo, utilizando as 

categorias temporais 

(sequências e sucessão; causas 

e consequências). 

século, época, período ao 

realizar atividades, analises e 

produzir relatos orais e 

escritos;  

 

- Distinguir a duração dos 

fatos históricos da duração dos 

fatos da vida cotidiana; 

 

- Utilizar marcas de 

temporalidade presentes em 

textos históricos para elaborar 

seus próprios textos (orais e 

escritos);  

 

- Diferenciar o relógio 

analógico e ampulheta como 

instrumentos de contagem de 

tempo utilizados pelos 

egípcios da antiguidade.  

 

 

 

da sociedade paulista e 

brasileira, utilizando as 

diferentes categorias 

temporais; 

 

- Identificar as diversas 

influências dos povos que 

contribuíram para a formação 

da sociedade paulista e 

brasileira ao longo do tempo; 

 

- Utilizar marcas de 

temporalidade presentes em 

textos históricos para elaborar 

seus próprios textos (orais e 

escritos); 

 

- Diferenciar o relógio 

analógico e ampulheta como 

instrumentos de contagem de 

tempo utilizados pelos 

egípcios da antiguidade; 

 

- Conhecer e registrar com 

marcadores de tempo. 
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GEOGRAFIA  

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
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- Reconhecer-se como sujeito 

e como parte integrante dos 

lugares de vivências e dos 

diversos grupos sociais aos 

quais pertence; 

 

- Identificar elementos 

geográficos para compreensão 

e significação de suas funções 

em lugares de vivências; 

 

- Entender como as relações 

entre pessoas, grupos sociais e 

o ambiente constituem os 

lugares de vivências; 

 

- Reconhecer os limites do 

próprio corpo no espaço de 

convivência com o grupo 

social e com a família;  

 

- Compreender a importância e 

a  função social da escola; 

 

- Reconhecer as pessoas e as 

funções que elas desenvolvem 

na escola; 

 

- Reconhecer o ambiente da 

escola e das salas de aula sob 

os aspectos físicos, sociais e 

culturais; 

 

- Desenvolver o respeito às 

diferenças individuais e 

culturais; 

 

- Compreender a rua como 

- Identificar papéis sociais de 

pessoas em relação à 

organização espacial e às 

vivências sociais; 

 

- Reconhecer as mudanças que 

ocorrem na paisagem ao longo 

do tempo em diferentes 

momentos (espaço e tempo); 

 

- Reconhecer que o espaço de 

moradia faz parte de um 

espaço maior (os vizinhos, o 

bairro, o município, o estado e 

o país); 

 

- Compreender a organização 

dos espaços de uso coletivo; 

 

- Localizar e representar o 

espaço escolar, tendo como 

referência a sala de aula; 

 

- Identificar a localização da 

escola, nomeando ruas e 

pontos de referências; 

 

- Representar o espaço escolar, 

reconhecendo a escola como 

parte de um espaço maior que 

é o bairro;  

 

- Reconhecer o bairro 

enquanto parte de um espaço 

maior, percebendo que vários 

bairros formam uma cidade;  

 

- Compreender a rua como 

- Conhecer a formação natural, 

cultura, histórica e as 

principais características 

geográficas do território onde 

estão situados lugares e grupos 

de vivencias; 

 

-  Reconhecer a interação entre 

o ser humano e a paisagem em 

diferentes contextos e as 

consequências que resultam 

destas relações; 

 

- Reconhecer as mudanças que 

ocorrem na paisagem ao longo 

do tempo em diferentes 

momentos (espaço e tempo); 

 

-  Identificar e explicar como 

os processos naturais e 

históricos atuam na 

transformação das paisagens; 

 

- Reconhecer que o espaço de 

moradia faz parte de um 

espaço maior (os vizinhos, o 

bairro, o município, o estado, o 

país); 

 

- Reconhecer e representar 

espaços de forma 

bidimensional, indicando 

orientação espacial 

(localização, pontos de 

referência, direção e 

deslocamento), usando 

símbolos e convenções 

cartográficas (planta) e 

- Identificar convergências e 

divergências de limites 

espaciais entre dimensões 

político-administrativas 

(estados), territórios, étnico-

culturais e socioambientais; 

 

- Ler e interpretar o espaço 

usando mapas, atlas e o globo 

terrestre.  

 

- Reconhecer as influências 

geo-históricas na formação do 

território brasileiro;  

 

- Identificar e refletir sofre a 

composição das regiões 

brasileiras;  

 

- Compreender que a América 

do Sul é caracterizada por uma 

diversidade de paisagens, 

povos e manifestações 

culturais;  

 

- Refletir sobre a composição 

das regiões brasileiras; 

 

- Identificar movimentos 

migratórios que contribuíram 

para a formação do Estado de 

São Paulo; 

 

- Conhecer as principais 

características e os processos 

ambientais (clima, relevo, 

vegetação, hidrografia), 

reconhecendo suas influências 

- Identificar as características 

ambientais, político-

administrativas, econômicas, 

culturais e populacionais do 

lugar onde vive, em relação 

ao contexto sócio espacial 

nacional e regional; 

 

- Conhecer a organização 

política do Brasil; 

 

- Identificar as cinco regiões 

brasileiras e algumas de suas 

características; 

 

- Ler, interpretar e representar  

o espaço usando mapas, atlas 

e o globo terrestre; 

 

- Conhecer elementos 

geográficos da região e ou 

unidade da federação onde se 

situa; 

 

- Reconhecer e compreender 

algumas das consequências 

das transformações causadas 

pela ação do homem; 

 

- Reconhecer a importância 

da representação cartográfica 

para desenvolver habilidades 

de representar o município, a 

cidade, o Estado de São 

Paulo, Brasil e o mundo.  
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local de trânsito das pessoas da 

comunidade e de veículos. 

local de trânsito das pessoas da 

comunidade e de veículos. 

símbolos de sinalização de 

trânsito.   

 

nos modos de vida; 

 

- Identificar os aspectos da 

dinâmica populacional dos 

lugares; 

 

- Estabelecer relação entre a 

ação da sociedade e os 

fenômenos da natureza de 

diferentes regiões do Brasil e 

do Estado São Paulo.   
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- Identificar marcas culturais e 

históricas de outros lugares e 

tempos, nas práticas cotidianas 

dos grupos sociais aos quais 

pertence;  

- Identificar, em seu cotidiano, 

elementos geográficos de 

outros lugares e 

temporalidades; 

- Exercitar a imaginação, 

elaborando registros sobre 

lugares, pessoas, fenômenos, 

fatos geográficos e grupos 

sociais a partir de obras 

artísticas, literárias, 

brincadeiras e jogos;  

- Compreender a utilização dos 

lugares e os itinerários no 

entorno da escola, da moradia 

e do bairro em que vive; 

- Descrever características 

ambientais locais e reconhecer 

sua importância para a vida 

- Pesquisar e registrar por 

meio de desenhos, gráficos, 

tabelas, mapas ou outras 

linguagens, diferentes tipos de 

trabalhos nos lugares de 

vivências;  

 

- Compreender a utilização dos 

lugares e os itinerários no 

entorno da escola, da moradia 

e do bairro em que vive; 

 

- Reconhecer o sentido de 

pertencimento do lugar onde 

vive; 

 

- Identificar e relacionar 

elementos naturais e humanos 

em diferentes paisagens e 

ambientes;  

 

- Expressar idéias e 

conhecimentos sobre lugares e 

paisagens, utilizando múltiplas 

linguagens; 

 

- Elaborar e explorar diferentes 

referenciais de saberes para 

orientação, posicionamento e 

deslocamentos nos lugares de 

vivências;  

 - Estabelecer relações entre o 

solo, atmosfera e a vida na 

Terra; 

- Conhecer o bairro em que 

residem e o bairro da escola; 

- Identificar a organização dos 

bairros, características e 

aspectos relacionados à 

qualidade de vida e paisagem; 

- Desenvolver a percepção dos 

principais elementos que 

constituem a paisagem de 

diferentes bairros; 

- Analisar plantas e mapas de 

bairros; 

- Perceber que a representação 

cartográfica transmite 

- Utilizar conhecimentos 

geográficos e cartográficos 

sobre os temas cidades e 

população, ao ler e interpretar 

mapas, tabelas e gráficos; 

- Compreender o conceito de 

escala e utilizá-la para 

representar aspectos da 

realidade; 

- Ler mapas, gráficos e tabelas 

diferenciando e relacionando 

informações em diferentes 

escalas;  

- Medir distâncias, utilizando-

se de escala métrica; 

- Ler textos informativos, 

identificando as diferenças 

entre as características do 

campo e da cidade; 

- Reconhecer semelhanças do 

ambiente do campo ou da 

cidade; 

- Conhecer e valorizar os 

modos de vida de diferentes 

grupos sociais, como se 

relacionam e constituem o 

espaço e a paisagem no qual 

se encontram inseridos; 

- Avaliar a interdependência 

entre lugares (urbano-rural, 

urbano-urbano, rural-rural) 

por meio dos fluxos de 

pessoas, de informações, de 

ideias, de mercadorias e de 

valores; 

- Ler textos informativos, 

identificando as diferenças 

entre as características do 

campo e da cidade; 

- Distinguir as semelhanças e 

diferenças entre o modo de 

vida na cidade e no campo, 

relativas ao trabalho, as 

expressões de lazer e de 

cultura; 
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nas suas diferentes dimensões 

éticas e estéticas; 

- Identificar em caráter 

introdutório, diferenças, 

semelhanças, permanências e 

transformações em paisagens;  

- Descrever lugares indicando 

as suas posições, 

reconhecendo as relações 

espaciais topológicas (frente, 

atrás, entre, antes, depois, ao 

lado), euclidianas (distância, 

área e tamanho) e projetivas 

(lateralidade: esquerda e 

direita); 

- Compreender o processo de 

mudança do ambiente rural em 

urbano, a partir da observação 

e das transformações ocorridas 

no próprio município. 

- Identificar características das 

florestas, dos rios e dos 

ambientes marinhos (praia, 

costão rochoso, mar); 

 

 - Construir e aplicar noções de 

espacialidades a partir de 

leituras e do lúdico; 

 

- Pesquisar a ação de 

elementos geográficos nas 

configurações e na 

diferenciação das paisagens 

naturais, culturais, urbanas e 

rurais; 

 

- Compreender o processo de 

mudança do ambiente rural em 

urbano, a partir da observação 

e das transformações ocorridas 

no próprio município.  

 

informações e permite a 

localização do lugar em que 

vive;  

- Explorar a constituição de  

Município, como menor 

unidade política administrativa 

do Brasil; 

- Localizar os limites 

geográficos do Município;  

- Conceituar e identificar os 

espaços urbanos e rurais 

dentro do Município;  

- Perceber que os espaços 

urbanos e rurais são 

interdependentes e se 

completam; 

- Distinguir elementos naturais 

e construídos em diferentes 

paisagens; 

- Identificar características de 

formas de relevo e de rios em 

diferentes paisagens. 

- Diferenciar as características 

de cidades e metrópoles; 

- Reconhecer as influências 

geo-históricas na formação do 

território brasileiro; 

- Introduzir o conceito das 

principais tipos de vegetação 

brasileira; 

- Identificar as principais 

características do município e 

localização cartográfica 

(hidrografia, vegetação e 

aspectos naturais), sócio, 

econômico e cultural; 

- Ter noções do Estado de São 

Paulo em relação aos demais 

estados; 

- Identificar os meios de 

transporte como forma de 

aproximação dos lugares, 

circulação de produtos e 

pessoas. 

- Identificar os elementos 

naturais que formam o espaço 

geográfico das regiões 

brasileiras: relevo, 

hidrografia, vegetação e 

clima; 

- Ler mapas, gráficos e 

tabelas diferenciando e 

relacionando informações em 

diferentes escalas; 

- Identificar no mapa do 

Brasil, Estados e suas 

Capitais, Regiões e suas 

características; 

- Reconhecer e identificar as 

cinco regiões brasileiras; 

- Caracterizar os principais 

tipos de vegetação das 

regiões brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver atitudes 

cuidadosas e solidárias com as 

outras pessoas e com os 

lugares de vivências;  

- Localizar, nos lugares de 

vivências, situações de bem 

estar e de risco, desenvolvendo 

atitudes cuidadosas consigo e 

- Respeitar e promover regras 

de convívio social e ambiental, 

exercitando cuidados com o 

outro, com os espaços 

coletivos e com  os 

patrimônios culturais;  

- Compreender questões 

ambientais, identificando 

- Compreender a importância 

da água, da atmosfera e do 

solo para a população das 

cidades e do campo; 

- Valorizar o uso da água por 

meio de atitudes conscientes;  

- Identificar os motivos da 

- Desenvolver atitudes de 

valorização e respeito à 

diversidade cultural; 

- Identificar a relação entre os 

processos de urbanização e 

impactos ambientais; 

- Entender processos sociais, 

- Reconhecer potencialidades 

e fragilidades nas dinâmicas 

das paisagens e os modos 

como as sociedades lidam 

com elas;  

- Reconhecer e compreender 

a presença das matrizes 

indígenas, africanas e de 
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com o outro.  

 

ações humanas para 

preservação e conservação da 

natureza;  

- Apresentar elementos das 

relações entre a natureza e 

sociedade, com destaque para 

a extração e o aproveitamento 

de recursos naturais (minerais, 

vegetais e animais);  

- Conhecer as principais 

características da Mata 

Atlântica e identificar ações 

humanas que provocam o 

desmatamento e ameaçam o 

equilíbrio ambiental; 

- Identificar ambientes 

transformados pela ação 

humana e reconhecer ações de 

degradação. 

 

poluição dos rios e  relacionar 

com assoreamento, 

desmatamento das matas 

ciliares e a morte do rio; 

- Respeitar e promover regras 

de convívio social e ambiental, 

exercitando cuidados com o 

outro, com os espaços 

coletivos e os patrimônios 

culturais; 

- Apresentar a relação entre a 

poluição do ar e o excesso de 

automóveis, bem como 

promover uma reflexão sobre 

ações que diminuam a 

poluição decorrente desse 

processo. 

 

econômicos e ambientais, em 

escalas temporais e espaciais, 

que caracterizam ritmos e 

modos de vida de grupos 

étnico-culturais; 

- Conhecer a presença das 

matrizes indígenas, africanas e 

de outras origens nas regiões 

brasileiras; 

- Posicionar-se eticamente 

diante da realidade da qual faz 

parte. 

 

outras origens nas regiões 

brasileiras; 

- Posicionar-se eticamente 

diante da realidade da qual 

faz parte; 

- Adotar uma atitude 

responsável em relação ao 

meio ambiente, reivindicando 

o direito de todos a um vida 

plena em um ambiente 

preservado e saudável;  

- Pesquisar e propor 

mudanças de hábitos e 

atitudes, visando cuidados 

com a saúde, com as relações 

sociais e com a 

sustentabilidade 

socioambiental; 

- Identificar alguns problemas 

socioambientais presentes no 

espaço em que se vive 

buscando alternativas de 

intervenção para preservação 

e correção dos rumos. 
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- Perceber que através da 

extração e produção da matéria 

prima o espaço geográfico é 

modificado; 

- Identificar elementos naturais 

e elementos criados pelos seres 

humanos na cidade e no 

campo. 

- Entender o processo de 

produção e de consumo, 

desenvolvendo atitudes 

cuidadosas com o ambiente e 

com a própria saúde;  

- Identificar as formas de 

utilização da água 

relacionando com o consumo 

- Reconhecer a inter-relação e 

a interdependência entre 

trabalho, consumo e vida 

cotidiana; 

- Reconhecer a importância 

das atividades ligadas a Terra 

para produção de alimentos e 

matéria prima para 

- Identificar as principais 

atividades econômicas em 

diferentes Estados brasileiros; 

- Identificar, valorizar e 

respeitar tipos de trabalho e de 

trabalhadores em relação à 

produção econômico e à 

história, nos seus lugares de 

- Reconhecer, refletir e 

utilizar as tecnologias da 

informação, da comunicação 

e dos transportes na 

configuração de paisagens e 

na construção da vida em 

sociedade;  

- Compreender as funções 
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consciente. subsistência, indústria e 

diversidade econômica. 

 

vivência; 

- Reconhecer a importância 

das tecnologias nos meios de 

comunicação no cotidiano, 

como rádio, TV, jornais, 

revistas e Internet; 

- Entender que o homem é o 

principal agente transformador 

do espaço geográfico. 

que o transporte assume nas 

relações entre as cidades e o 

campo, observando seu papel 

na interdependência;  

- Identificar problemas 

associados à agricultura, 

como desmatamento, 

monocultura, uso de 

transgênicos, utilização de 

práticas inadequadas, etc.  e  

discutir estratégias. 
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