CURRÍCULO

ANUAL

1º ANOS:
COMPONENTE CURRICULAR
LÍNGUA PORTUGUESA (11 AULAS SEMANAIS)
●

Livro Didático – Crescer - Editora do Brasil

●

Programa Ler e Escrever
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

I-

OBJETIVOS GERAIS

●
Compreender, valorizar o uso da escrita e sua função social na cultura escolar
e na sociedade;
●
Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções e gêneros;
●
Desenvolver o senso crítico para a formação do cidadão;
●
Socializar as experiências de leitura, garantindo a circulação de informações;
●
Decodificar palavras e textos escritos;
II-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
Expressar oralmente seus desejos, sentimentos, ideias e pensamentos;
●
Relatar fatos que compõem episódios cotidianos, ainda que com apoio de
recursos e/ou do professor;
●
Escutar atentamente o que os colegas falam em uma roda de conversa,
respeitando opiniões, ocupando seu turno de fala adequadamente;
●
Comenta notícias veiculadas em diferentes mídias: rádio, TV, internet, jornais,
revistas, etc;
●
Usar o repertório de textos de tradição oral tais como parlendas, quadrinhas,
adivinhas, para brincar e jogar;
●
Reconhecer e utilizar rimas em suas brincadeiras;
●
Identificar parlendas, quadrinhas, adivinhas e outros textos de tradição oral
apresentados pelo professor;
●
Ajustar o falado ao escrito a partir dos textos já memorizados, tais como
parlendas, quadrinhas e outros do repertório de tradição oral;
●
Localizar palavras num texto que sabe de memória, tais como as brincadeiras
cantadas, adivinhas, quadrinhas, parlendas e demais textos do repertório da tradição
oral;
●
Localiza rum nome específico numa lista de palavras do mesmo campo
semântico (nomes, ingredientes de uma receita, peças do jogo, etc);
●
Diferenciar publicações tais como jornais, cartazes, folhetos, textos
publicitários, etc;
●
Distinguir algumas características básicas dos textos informativos e
jornalísticos e conhecer os diferentes usos e funções desses portadores;
●
Ler legendas ou partes delas a partir das imagens e de outros índices gráficos;
●
Apreciar a leitura e comentar suas preferências;

●
Antecipar significados de um texto escrito a partir das imagens/ilustrações que
o acompanham ou marcadores característicos de cada gênero;
●
Identificar legendas e levantar hipóteses sobre seu significado;
●
Diferenciar tipos de livros literários, informativos e demais suportes de texto e
saber nomeá–los, conhecendo seus usos;
●
Escutar atentamente;
●
Fazer comentários sobre a trama, os personagens e cenários;
●
Relembrar trechos;
●
Conseguir relacionar as ilustrações com trechos da história;
●
Conseguir recontar uma história que ouviu mantendo uma sequência e
recuperar trechos da história usando expressões ou termos do texto escrito;
●
Emitir comentários pessoais e opinativos sobre o texto lido;
●
Recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características da
linguagem do texto lido pelo professor;
●
Usar conhecimentos sobre as características estruturais das narrativas
clássicas ao produzir um texto, ditando ao professor, respeitando as normas da
linguagem que se escreve;
●
Usar conhecimentos sobre as características estruturais dos bilhetes,ao
produzir um texto, ditando ao professor;
●
Antecipar significados de um texto escrito;
●
Recitar o nome de todas as letras, apontando-as;
●
Associar as letras ao próprio nome e aos dos colegas;
●
Recorrer a alfabeto exposto na sala, quadro de presença, listas diversas, etc,
para escrever em situações de prática social;
●
Escrever o nome próprio e o de seus colegas, onde isto se faz necessário;
●
Produzir listas em contextos necessários a uma comunicação social: lista de
ingredientes para uma receita, títulos de histórias lidas, brincadeiras preferidas, etc;
●
Arriscar-se a escrever segundo suas hipóteses;
●
Diferenciar letras de sinais gráficos, como números, sinais de pontuação ou de
outros sistemas de representação;
●
Reconhecer a ordem alfabética;

III-

METODOLOGIA

●
Criar situações em que as crianças possam expressar-se oralmente;
●
Solicitar relatos sobre episódios do cotidiano, ouvindo com atenção,
considerando a criança um interlocutor real;
●
Criar situações em que a criança tenha que ouvir os colegas, por exemplo; nas
rodas de conversa, atentando para os comportamentos necessários a interlocução;
●
Ler para crianças notícias interessantes e solicitar comentários pessoais;
●
Ler e ensinar para os alunos parlendas, quadrinhas, adivinhas, etc;
●
Tornar observável para as crianças as rimas e repetições;
●
Oferecer oportunidades frequentes de contato com diferentes suportes de
texto, tornando observáveis as características linguísticas, estruturais e função social;
●
Propor atividades solicitando que a criança diga onde está escrita de terminada
expressão e/ou palavra em textos conhecidos;
●
Efetuar atividades que envolvam a identificação de nomes das crianças da sala
e de nomes em diferentes listas, usando práticas sociais tais como chamadas, lista
para festas, etc;
●
Tornar observável a relação entre imagem e texto, chamando a atenção para
os recursos que o ilustrador usou para transmitir ideias;
●
Criar situações em que as crianças possam antecipar os sentidos do conteúdo
dos textos olhando as imagens;
●
Manifestar às crianças suas preferências e escolhas em relação às leituras;

●
Ler para as crianças diferentes tipos de livros e textos, tornando observáveis os
procedimentos de leitura para cada tipo de suporte de texto;
●
Ler narrativas e contos para as crianças, tornando observáveis as linguagens
próprias a este tipo de texto, explicando os comportamentos e procedimentos leitores;
●
Ler para as crianças com regularidade, textos narrativos literários;
●
Roda de leitura - Biblioteca;
●
Produção oral com destino escrito;
●
Solicitar que as crianças recontem após ouvir leituras de contos;
●
Apresentar diferentes gêneros por meio da leitura, tornando-osfamiliares,
apontando diferentes funções e organizações discursivas;
●
Criar oportunidades de escrita coletiva de bilhetes e textosinstrucionais,
tornando observáveis suas características gráficas, estruturais e função social;
●
Criar oportunidades de escrever coletivamente contos, tornandoobserváveis
suas características;
●
Propor jogos nas quais as crianças precisam achar as letras;
●
Apresentar e disponibilizar o alfabeto em letra bastão (sem enfeites e
desenhos) para apoiar a pesquisa gráfica da criança para escrever de próprio punho;
●
Criar oportunidades diárias para que as crianças escrevam seus nomes;
●
Fazer atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem
alfabética em algumas de suas aplicações sociais, como no uso de agenda telefônica,
dicionários, enciclopédias, etc;
●
Criar oportunidades para que os alunos escrevam listas com função socialreal,
ainda que não o façam convencionalmente
IV-

1

CONTEÚDOS

- LEITURA DIÁRIA

●
Todos os dias
●
Diversos gêneros textuais - Leitura em voz alta feita pelo professor/ Diária/
Compartilhada/ Programada/ Breve
2

- ROTINA
Todos os dias
Leitura do alfabeto (ordem, salteado, de trás para frente), textos que sabem de
cor, músicas, parlendas, cartazes, lousa, calendário, agenda do dia (lista das atividades
que serão trabalhadas)

3- ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O SISTEMA DE ESCRITA
4- LIVRO DE TEXTOS DO ALUNO – PROGRAMA LER E ESCREVER
Diversos gêneros textuais - Parlendas, Trava-línguas, Adivinhas, Cantigas de roda,
Canções, Quadrinhas, Contos, Fábulas, Lendas e mitos, Textos de divulgação científica,
Receitas, Jogos e brincadeiras
Leitura em voz alta feita pelo professor/ Diária/ Compartilhada/ Programada/
Breve/ Roda de leitura
5- RODA DE LEITURA

Contemplar 1 vez na semana (Quinzenal – alternar entre a Biblioteca escolar e
Cantinho da leitura – sala de aula/ Biblioteca Municipal, entre outros)

Livro – Leitura literária, Gibi, Jornal ou Revista – Recreio/ Ciências Hoje das
Crianças
6- PRODUÇÃO E/OU REESCRITA DE TEXTO
Coletiva - Ditado ao professor de legendas, bilhetes, cartas, contos/ Duplas e
individual: listas, títulos das histórias, textos que se sabem decor: adivinhas, parlendas,
etc
7- LEITURA PELO ALUNO
8- JOGOS PEDAGÓGICOS
Contemplar 1 vez na semana
Caixa com10 jogos (Batalha de palavras, Bingo da letra inicial, Bingo dos sons
iniciais, Caça-rimas, Dado sonoro, Mais uma, Palavra dentro de palavra, Quem escreve
sou eu, Trinca mágica, Troca letras) e outros
9- RECREAÇÃO AUTÔNOMA/ DIRIGIDA
Contemplar 1 vez na semana
1° BIMESTRE
●
Momentos de leitura de diferentes gêneros textuais realizadas pelo professor
(Leitura diária);
●
Ouvir e recontar histórias;
●
Dominar alguns procedimentos para participar de uma conversa, como esperar
a vez para falar, com a ajuda do professor;
●
Rodas de conversa;
●
Situações de intercâmbio oral;
●
Uso do alfabeto móvel e atividades com o alfabeto;
●
Reconhecer a escrita do próprio nome, dos nomes de alguns colegas e doseu,
utilizando informações como a letra inicial e final do nome, o fato de o nome ser
simples ou composto, entre outras;
●
Escrita espontânea;
●
Produção oral com destino escrito (Listagens);
●
Rotina na lousa;
●
Leitura de pequenos textos (parlendas, quadrinhas, etc);
●
Roda de leitura - Biblioteca;
●
Coletânea do Programa Ler e Escrever;
●
Livro Didático;
●
Jogos pedagógicos;
●
História e Cultura afro-brasileira;
2° BIMESTRE

●
Manuseio de livrinhos infantis;
●
Leitura diária de diferentes gêneros textuais;
●
Narração de fatos considerando a temporalidade e a casualidade;
●
Rimas e repetições (quadrinhas, poesias, trava-línguas);
●
Uso da escrita e sua função social;
●
Escrever silabicamente, ainda que não utilizando o valor sonoro convencional
das letras;
●
Respeito pela produção própria e alheia;
●
Identificação de nomes em diferentes tipos de listas;
●
Produção oral com destino escrito (frases, parlendas e cantigas);
●
Roda de leitura - Biblioteca;
●
Coletânea do Programa Ler e Escrever;;
●
Livro Didático;
●
Jogos pedagógicos;
●
História e Cultura afro-brasileira;
3° BIMESTRE
●
Reproduzir oralmente parlendas, quadrinhas, adivinhas, charadas, piadinhas
infantis, músicas, trava línguas;
●
Socializar as experiências de leitura, garantindo a circulação das informações;
●
Uso da escrita com diferentes funções em diferentes gêneros;
●
Escrita da lista dos nomes da classe em ordem alfabética;
●
Reescrita de textos de memória;
●
Registrar o que foi reproduzido oralmente (parlendas, quadrinhas, adivinhas,
charadas, etc);
●
Realizar escritas de listas de animais, brincadeiras preferidas, de frutas,
comidas, etc;
●
Atividades de leitura e escrita (cruzadinhas, listas,etc);
●
Escrita coletiva de bilhetes, cartas e textos;
●
Roda da leitura - Biblioteca;
●
Manuseio de materiais impressos como livros, jornais, revistas, gibis;
●
Ter acesso a jogos pedagógicos (alfabeto móvel, bingo de letras, cartelas
ilustradas, etc);
●
Livro Didático;
●
História e Cultura afro-brasileira-Brasileira;
4° BIMESTRE
●
Participação nas situações de leitura e escrita de canções, poesias, receitas,
parlendas, provérbios, adivinhas, piadas, trava-línguas, regras de instrução, bilhetes,
histórias em quadrinhos, etc;
●
Ordem alfabética;
●
Letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas);
●
Escrever listas com função social, ainda que não o façam convencionalmente;
●
Cruzadinhas;
●
Caça palavras;
●
Roda de leitura - Biblioteca;
●
Reescrita de contos conhecidos (coletivamente);
●
Confecção de livrinhos de histórias com os alunos;
●
Livro Didático;
●
História e Cultura Afro-Brasileira.

AVALIAÇÃO
A avaliação será continua e paralela durante o desenvolvimento das atividades,
com o objetivo de intervir para o crescimento da aprendizagem de cada aluno, assim
como do grupo todo. E também serão realizadas avaliações diagnósticas para
observar a evolução do aluno nas hipóteses de escrita.
1º ANO - PLANO DE ENSINO 2020
PROGRAMA LER E ESCREVER
GRADE CURRICULAR – 11 AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADES 05 AULAS PERMANENTES
04 AULAS LIVRO DIDÁTICO
01 AULAS DE RODA DE LEITURA
02 PROJETO NO 2º BIMESTRE
GUIA DO PROFESSOR

COLETÂNEA DE
ATIVIDADES

ALFABETO
NOME
PRODUÇÃO DE
TEXTO
LEITURA PELO
ALUNO
PROJETO 02 AULAS
GUIA DO PROFESSOR

COLETÂNEA DE
ATIVIDADES

JOGO DO FAZ
DE CONTA
PROGRAMA LER E ESCREVER 07 AULAS

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Livro Didático “Crescer” Editora do Brasil
1º BIMESTRE
UNIDADE 1 – pág. 07 a 34

QUEM VAI AO PASSEIO
LEITURA 1 – Lista de participantes do passeio
Estudo do texto
Oralidade – Quem sou eu quem é quem
Pausa para brincar – brincando com o crachá, brincando com o nome
Estudo da escrita – Letras e o Alfabeto
LEITURA 2 – Lista de chamada escolar
Estudo do texto
Estudo da escrita – vogais e consoantes; ordem alfabética
Produção de texto – Lista de nomes da turma
Outra leitura – listas fabulosas – Eva Furnari
Construir um mundo melhor – listas de combinados da turma
UNIDADE 2 - Pág. 35 a 56
QUEM ADIVINHA
LEITURA 1 – Adivinhas
Estudo do texto
Oralidade – Campeonato de adivinhas
Pausa para brincar – O que é, o que é
Estudo da escrita – Letra T
Leitura 2 – Adivinhas, Fábio Sombra
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra M
Produção de texto – Adivinhas
Outra leitura – Adivinha só, Rosinha
2º BIMESTRE
UNIDADE 3 – pág. 57 a 92
QUANTAS CANTIGAS
LEITURA 1 – Roda, pião
Estudo do texto
Pausa para brincar – Ciranda cirandinha
Estudo da escrita – Letras P
Jogo de palavras
Leitura 2 – A canoa
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra C
Jogo de palavras
Pausa para brincar – Instrumento de percussão

Oralidade – Dicas para uma boa apresentação
Giramundo – apresentação de cantigas
Produção de texto - Cantiga
Outra leitura – É mentira da barata – Léo Cunha
Construir um mundo melhor – De geração em geração
UNIDADE 4 - Pág. 93 a 118
CLIQUE E EXPLIQUE
LEITURA 1 – Fotolegendas – Haroldo Castro
Estudo do texto
Jogo de palavras
Estudo da escrita – Letra B
Leitura 2 – Fotolegenda
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra D
Pausa para brincar – Quebra cabeça
Oralidade – Livro Falado
Produção de texto – Fotolegenda
Outra leitura – árvore de cabeça para baixo – Heloisa Pires Lima
3º BIMESTRE
UNIDADE 5 – pág. 119 a 144
VERSOS PARA RECITAR
LEITURA 1 – Quadrinhas
Estudo do texto
Pausa para brincar – Caça rimas
Estudo da escrita – Letra F e J
Leitura 2 – Quadrinhas
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letras V e Q
Produção de texto – Quadrinha
Oralidade – Recital de Quadrinhas
Outra leitura – Cinco trovinhas para duas mãozinhas – Tatiana Belinki

UNIDADE 6 - Pág. 145 a 174
QUADRINHOS QUE CONTAM HISTÓRIAS
LEITURA 1 – Magali – Maurício de Sousa

Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra L
Jogo de Palavras
Leitura 2 – Sapossauro – Ivan Zigg
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra S
Pausa para brincar –Jogo da memória
Oralidade – Construção oral da história
Produção de texto – Ordenação de quadrinhos
Outra leitura – O sapo e o boi – Jean de La Fontaine
Construir um mundo melhor
4º BIMESTRE
UNIDADE 7 – pág. 175 a 236
PEQUENAS MENSAGENS
LEITURA 1 – Bilhetes
Estudo do texto
Pausa para brincar – Telefone sem fio
Giramundo – Produção de brinquedos
Estudo da escrita – Letra N
LEITURA 2 – Bilhetes
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra X e letra Z
Jogo de palavras
Oralidade – Mensagem de voz
Produção de texto – Bilhete: Dia do brinquedo
Outra leitura – o menino, o bilhete e o vento – ANA CRISTINA MELO
Construir um mundo melhor – histórias de muitos anos
UNIDADE 8 Pág. 203 a 236
ERA UMA VEZ
LEITURA 1 – Chapeuzinho Vermelho – Parte 1 Irmãos Grimm
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra G e uso da letra maiúscula
Leitura 2 – Chapeuzinho Vermelho – Parte 2 – Irmãos Grimm
Estudo do texto
Estudo da escrita – Letra R e letra H
Oralidade – Reconto Oral
Produção de texto – Escrita coletiva de um novo final para a história
Outra leitura – Rapunzel

MATEMÁTICA
LIVRO DIDÁTICO BURITI MAIS – EDITORA MODERNA
MATEMÁTICA (7 AULAS SEMANAIS)
●

Rotina Semanal: Semanalmente serão contemplados:

✓
4 aulas para o Projeto EMAI (Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental).
✓
2 aulas para o livro Didático: Buriti Mais Matemática – Editora Moderna.
✓
1 aula para Atividade Autônoma.
✓
I- OBJETIVOS GERAIS
●
Desenvolver conhecimentos e habilidades para resolver problemas, raciocinar,
calcular, medir, contar, localizar-se, estabelecer relações entre objetos e formas;
●
Usar o vocabulário fundamental da Matemática que envolve os conceitos de:
a)
Grandeza: pequenos, grande, maior, menor, igual, diferente, grosso, fino,
comprido, curto, baixo, alto, largo, estreito;
b)
Tempo: antes, depois, amanhã, tarde, noite, dia, semana e mês;
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
Usar números no cotidiano e efetuar operações;
●
Estabelecer relações entre espaço objetos, pessoas e formas;
●
Explorar diferentes procedimentos para medir objetos e tempo;
●
Usar o vocabulário fundamental da Matemática que envolve conceitos;
a)
Direção e Sentido: frente, trás, lado, esquerda, direita, para cima, para baixo,
por cima, por baixo, no mesmo sentido, em sentidos contrários ou opostos, meia
volta, uma volta (à esquerda ou à direita);
●
Classificar identificando os objetos de acordo com suas características ou
atributos, tais como forma, cor, tamanho e espessura:
a)
Reconhecer elementos semelhantes, agrupando–os;
b)
Discriminar um elemento diferente entre elementos com as mesmas
características;
c)
Identificar se um elemento pertence ou não a um agrupamento;
d)
Formar agrupamentos de acordo com um determinado critério;
e)
Descobrir o critério utilizado numa determinada classificação;
f)
Estabelecer critérios para agrupamento em classes;
g)
Agrupar obedecendo a mais de um critério;
●
Ordenar (seriando) pessoas ou objetivos de acordo com algum critério (altura,
espessura) estabelecido e explorando conceitos de grandeza e posição como o
primeiro, o último, o seguinte, o que vem antes, o que vem depois, do maior para o
menor e etc;
●
Identificar e escrever a sequência numérica dos números naturais de 0 a 10,
explorando ideia de números vizinhos, qual numero vem antes, o que vem depois, do
maior para o menor (ordem crescente e decrescente), etc;
●
Identificar os números até 100;
●
Vivenciar a ideia de juntar quantidades (adição) e representar a ideia pelo sinal
ou símbolo de adição;
●
Vivenciar ideia de subtrair quantidades (subtração) e representar a ideia pelo
símbolo de subtração;
●
Vivenciar situações-problemas simples, aguçando o pensamento;

III- METODOLOGIA
●
Promover sequências didáticas e ou projetos didáticos nos quais as crianças
precisem escrever os números (por exemplo idade, telefone, numeração do calçado,
peso, altura, etc), auxiliando para que se tornem observáveis as regularidades;
●
Propor atividades que envolvam o sistema de numeração e o uso dos números
em diferentes situações;
●
Garantir que todas as crianças tenham espaço em algum momento, para expor
o que pensam e fazem;
●
Criar situações em que as crianças ouçam as soluções que os colegas
acharam para os problemas e reavaliem suas soluções, caso seja apropriado;
●
Criar oportunidades de contagens em situações de práticas sociais reais, por
exemplo, usando coleções de objetos de interesse das crianças;
●
Verificar como as crianças fazem contagens e que estratégias usam;
●
Possibilitar o uso de jogos de tabuleiro e de regras que necessitem marcar
pontos;
●
Criar oportunidades nas quais as crianças tenham que comparar quantidades
de forma contextualizada;
●
Propor problemas que envolvam somar e subtrair;
●
Criar situações-problema envolvendo ações de transformar e acrescentar;
●
Propor situações em que a criança tenha que se situar no espaço, deslocar-se
nele, dar e receber instruções de localização;
●
Propor atividades em que as crianças possam representar a posição de um
objeto e/ou pessoa estática ou em movimento;
●
Propor atividades nas quais as crianças tenham que construir utilizando
desenhos de seu itinerário solicitando pontos de referência;
●
Propor atividades nas quais as crianças tenham que medir e ou pesar usando
instrumentos não convencionais, tais como fita métrica, régua, balança, etc;
●
Oferecer atividades em que as crianças precisem calcular, por exemplo,
quantos passos é preciso dar para chegar a um determinado local, etc;
●
Trabalhar diariamente com o calendário para identificar o dia do mês e registrar
a data;
IV- AVALIAÇÃO
Observar se o aluno:
●
Atribui significado, produz e opera números em situações diversas, de acordo
com suas hipóteses;
●
Reflete acerca das regularidades do sistema numérico;
●
Produz escritas numéricas, ainda que não seja registro convencional;
●
Sabe ouvir as explicações de seus colegas, respeitando as diferentes soluções
encontradas;
●
Incorpora soluções quando pertinente;
●
Realiza contagens orais de objetos usando a sequência numérica;
●
Comunica quantidades, utilizando linguagem oral, notação numérica ou
registros não convencionais;
●
Constrói procedimentos de agrupamentos a fim de facilitar a contagem e a
comparação entre duas coleções;
●
Indica o número de objetos que é preciso acrescentar a uma coleção para que
ela tenha tantos elementos quantos os de outra coleção dada;
●
Identifica pontos de referência para indicar sua localização na sala de aula;
●
Indica oralmente a posição onde se encontra no espaço escolar e a representa
por meio de desenhos;

●
Indica o caminho para se movimentar no espaço escolar e chegar a um
determinado local da escola e representa a trajetória, por meio de desenhos;
●
Compara tamanhos, estabelece relações;
●
Utiliza-se de expressões que denotam altura, peso, tamanho, etc;
●
Pensa e desenvolve estratégias próprias e/ou com colegas para medir, pesar e
produzir representações dos dados encontrados;
●
Identifica dias da semana, meses do ano e horas;
A avaliação será continua e paralela durante o desenvolvimento das atividades, com o
objetivo de intervir para o crescimento da aprendizagem de cada aluno, assim como
do grupo todo
V- CONTEÚDOS
●
●

EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Livro Didático: Buriti Mais Matemática

1° BIMESTRE
●

EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 1 – (páginas 10 A 30)
- Sequência 1 – Contagens e brincadeiras
- Sequência 2 – Aniversários e calendários
- Sequência 3 – Sapatos, telefones e casas
- Sequência 4 – O tempo e a nossa turma
- Sequência 5 – Coleções de tampinhas
Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 2 – (páginas 32 a 49)
Sequência 6 – Merenda, frutas e lugar na sala de aula
Sequência 7 – Figurinhas e outras coleções
Sequência 8 – Calendários e quadros numéricos
Sequência 9 – Localização e desafios com números
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 1 – Vamos começar – (páginas 10 a 29)
- Posicionamento
- Desafio
- Comparar quantidades
- Jogo: dominó de associação de ideias
- Comparar para descobrir
- Organização
- A Matemática me ajuda a ser
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?
UNIDADE 2 – Vamos contar – (páginas 30 a 51)
- Jogo: Bingo de números

- Números até 10
- Dez Unidades ou uma Dezena
- Números até 20
- Números até 31
- Comparações
- Usando o dinheiro
- Desafio
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?

2° BIMESTRE
●

EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Terceira Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 3 – (páginas 64 a 83)
- Sequência 10 – Aniversários e lugar misterioso
- Sequência 11 – Merenda, frutas e lugar na sala de aula
- Sequência 12 – Letras, números e brinquedos
- Sequência 13 – Bonecos e chapéus
Quarta Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 4 – (páginas 88 a 106)
- Sequência 14 – Peixinhos e outros animais marinhos
- Sequência 15 – Passeio, compromisso e tempo
- Sequência 16 – De dez em dez
- Sequência 17 – Chuva e sol
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 3 – Vamos adicionar e subtrair – (páginas 52 a 73)
- Jogo: Árvore das maçãs
- Adição com números até dez
- Mais adições
- Subtração com números até dez
- Mais subtrações
- Resolvendo problemas com adição e subtração
- Desafio
- A Matemática me ajuda a ser
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 4 Geometria – (páginas 74 a 95)
- Objetos ao meu redor
- Jogo: Dominó geométrico
- Figuras geométricas não planas

- Figuras geométricas planas
- Desafio
- Localização
- A Matemática me ajuda a ser
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?

3° BIMESTRE
●

EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Quinta Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 5 – (páginas 9 a 30)
- Sequência 18 – Medindo na escola
- Sequência 19 – Preparando uma festa
- Sequência 20 – Álbuns de figurinhas
- Sequência 21 – Passeio no zoológico
Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 6 – (páginas 35 a 53)
- Sequência 22 – Colecionadas tampinhas
- Sequência 23 – A chegada da primavera
- Sequência 24 – No sítio da tia Clarice
- Sequência 25 – Comer, comer
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 5 Vamos contar – (páginas 96 a 115)
- Jogo: Desafio da selva
- Aprendendo mais números
- De dez em dez
- Desafio
- Analisando e calculando
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos
UNIDADE 6 Vamos Medir – (páginas 116 a 135)
- Vamos medir
- Comparando comprimentos
- Comparando massas
- Comparando capacidades
- Medindo tempo
- Desafio
- Cédulas e moedas do Brasil
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos

4° BIMESTRE
●

EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Sétima Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 7 – (páginas 58 a 77)
- Sequência 26 – O circo chegou
- Sequência 27 – Usando a cabeça! Brincando com números
- Sequência 28 – O que é, o que é?
- Sequência 29 – Vamos jogar?
Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem – UNIDADE 8 – (páginas 88 a 103)
- Sequência 30 – Desafios
- Sequência 31 – Um dia no parque
- Sequência 32 – Caixas e encaixes
- Sequência 33 – Na sala da professora Silvia
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 7 Mais adições e mais subtração – (páginas 136 a 157)
- Adição
- Subtração
- Problemas com adição e subtração
- Desafio
- Jogo: Adicionando e subtraindo
- Mais problemas
- A Matemática me ajuda a ser
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?
●

Livro Didático: Buriti Mais Matemática

UNIDADE 8 Ampliando – (páginas 158 a 175)
- Jogo: Marque dez
- Localizando
- Formando números
- Problemas
- Figuras geométricas
- Medidas de tempos
- Outras medidas
- Padrões
- Desafio
- Números na arquibancada
- A Matemática me ajuda a ser
- Compreender informações
- Para terminar
- O que aprendemos?

PLANO DE ENSINO CIENCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

LIVRO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR - ÁPIS - Editora Ática
Observação serão realizadas 2 aulas semanais para CHN
I-

OBJETIVOS GERAIS

●
Explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas;
●
Estabelecer algumas relações com o modo de vida característico de seu grupo
social e de outros grupos;
●
Reconhecer a importância de uma alimentação saudável e a prática de
atividade física;
●
Interessar-se pelo mundo social e natural, formulando perguntas, manifestando
opiniões próprias sobre acontecimentos, buscando informações e confrontando
ideias;
●
Valorizar e respeitar a diversidade cultural (Cultura indígena);
●
Estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos
diversos, manifestando curiosidade e interesse;
●
Estabelecer algumas relações com o meio ambiente e as formas de vida que
ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e
para a qualidade de vida humana;
II-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural;
●
Estabelecer relações entre o modo de vida de seu grupo social e de outros
grupos no presente e/ou passado;
●
Identificar paisagens e fenômenos da natureza e sua relação com a vidados
animais e das pessoas;
●
Estabelecer relações entre os seres vivos e seu ambiente;
●
Aprender a cuidar de si no cotidiano, com segurança e autoconfiança, cuidar do
outro e do ambiente;
●
Reconhecer elementos básicos da linguagem visual;
●
Utilizar elementos da linguagem visual para expressar-se;
●
Reconhecer elementos básicos da linguagem musical;
●
Utilizar-se dos elementos básicos da linguagem para expressar-se
musicalmente;
●
Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento;
●
Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento;
●
Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo, construindo
autoconfiança em suas habilidades físicas;
●
Brincar por conta própria e interagir com os colegas;
●
Brincar de jogos de construção;
III-

METODOLOGIA

●
Propor sequências de atividades e/ou projetos didáticos que envolvam
estabelecer relações entre o ambiente e os seres vivos, seus modos de vida e as
transformações pelas quais passam;
●
Saber elaborar perguntas que despertam a curiosidade dos alunos;
●
Considerar o conhecimento das crianças acerca dos assuntos em estudo;
●
Fomentar, entre as crianças, curiosidade sobre a diversidade de hábitos,
modos de vida e costumes de diferentes épocas, lugares e povos;

●
Apresentar às crianças diferentes fontes para buscar informações, como
objetos, fotografias, documentários, relatos de pessoas, livros, mapas, etc;
●
Estimular o respeito às diferenças existentes entre os costumes, valores e
hábitos das diversas famílias e grupos, bem como, o reconhecimento de
semelhanças;
●
Proporcionar atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções
que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras;
●
Criar, a partir de questões, situações para que as crianças observem a
paisagem e suas variações, construam novos conhecimentos e os registrem;
●
Utilizar como suporte fotografias, cartões postais, documentários, filmes,
entrevistas, mapas, que retratem as variações da paisagem;
●
Partir do interesse das crianças e/ou instigá-las por meio de questões a
observar as formas de vida de animais e pequenos seres vivos presentes no cotidiano
que despertem a curiosidade dos alunos;
●
Oferecer oportunidades para que as crianças possam expor o que sabem
sobre os seres vivos que conhecem;
●
Oferecer oportunidades para que as crianças, a partir de questionamentos
sobre a relação entre luz, nutrientes, água e crescimento de vegetais, acompanhem e
cuidem de pequenos vasos na sala ou do cultivo de hortaliças no espaço externo da
instituição;
●
Criar condições para que as crianças possam atender às necessidades físicas
com independência;
●
Tornar observável para a criança possíveis áreas de risco e auxiliá-la a
identificar situações de perigo;
●
Estimular as crianças a auxiliarem os colegas em situações cotidianas;
●
Estimular as crianças a economizarem água e a observarem a importância de
manter os locais em que convivemos limpos (a questão do lixo);
IV-

AVALIAÇÃO

A avaliação será continua e paralela durante o desenvolvimento das atividades,
com o objetivo de intervir para o crescimento da aprendizagem de cada aluno, assim
como do grupo todo. E também serão realizadas avaliações diagnósticas para
observar a evolução do aluno nas hipóteses de escrita.
V- CONTEÚDOS
1º BIMESTRE
●
Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e
canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras;
●
Estimular os hábitos alimentares saudáveis, priorizando a qualidade e
variedade dos alimentos;
●
Eu (nome, idade, data de aniversário, preferências, etc);
●
Família (tipos de famílias);
●
Casa (tipos de moradias e as partes da casa);
●
Escola (aniversário da escola);
●
Dengue;
●
Higiene (escovação e cuidados com o corpo);
●
Datas comemorativas desse período (Carnaval, Dia Internacional da mulher,
Início do Outono, Dia Mundial da Água, Dia do Circo, Dia do amigo, Dia Nacional do
Livro Infantil, Dia do Índio, Dia de Tiradentes, Descobrimento do Brasil e Páscoa);

2º BIMESTRE
LUGARES E PAISAGENS
●
Percepção dos cuidados necessários a apresentação da vida e do ambiente;
●
Percepção dos cuidados com o corpo, a preservação de acidentes e a saúde
de forma geral;
●
Valorização das atitudes relacionadas à saúde e ao bem estar individual e
coletivo;
FENÔMENOS DA NATUREZA
●
Participações em diferentes atividades envolvendo a observação e a pesquisa
sobre a ação da luz, calor, som, força e movimento;
BLOCOS DE CONTEÚDOS
●
Organização de grupos;
●
Lugares e paisagens;
●
Objetos e processos de transformação;
●
Fenômenos da natureza;
●
Datas comemorativas desse período (Dia do trabalho, Dia das Mães, Abolição
da escravatura, Dia Mundial do Meio Ambiente, Inicio do Inverno e Festas Juninas);
ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
●
Valorização do patrimônio cultural do seu grupo social e interesse por conhecer
diferentes formas de expressão cultural;
3º BIMESTRE
●
Animais;
●
Campo e cidade;
●
Observação da paisagem local (rios, vegetação, construções, florestas,
campos, dunas, açudes, mar, montanha, etc);
●
Participação em atividades que envolvam processo de confecção de objetos;
●
Projeto Didático: Um olhar sobre a cultura dos povos Indígenas do Brasil - O
cotidiano das crianças;
●
Datas comemorativas desse período (Dia dos pais, Dia do Estudante, Folclore,
Dia da Árvore, Aniversário do Município e Semana da Pátria);
4º BIMESTRE
●
Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e
do meio ambiente;
●
Meios de Transportes;
●
Meios de Comunicação;
●
Projeto Didático: Um olhar sobre a cultura dos povos Indígenas do Brasil - O
cotidiano das crianças;
●
Datas comemorativas desse período (Dia da Criança, Dia do Professor,
Proclamação da Republica e Natal);
●

Livro Didático – Interdisciplinar (Ápis - Editora Ática)

1º BIMESTRE
UNIDADE 1
CAPÍTULO 1 – NOSSO CORPO (Páginas 10 à 23)
●
Meu corpo é assim p.11
●
Corpo e movimento p.15
●
Corpo e alimentação p.19
●
Como nos vestimos p.20
CAPÍTULO 12 – CUIDANDO DO MUNDO, CUIDANDO DE MIM (páginas 154 à 167)
●
Faça a sua parte! p. 155
●
Lixo no lixo p.158
●
Promovendo saúde p. 162
●
Nossos hábitos: Uma receita de saúde p.164
●
O que estudamos – (Páginas 166 e 167)
CAPÍTULO 2 – NOSSAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS (páginas 24 a 33)
●
Hoje eu sou assim p.25
●
Muitas emoções p.28
●
Pessoas da família p.30
2º BIMESTRE
CAPÍTULO 3 – RESPEITAR A TODOS (páginas 34 à 45)
●
As diferenças devem ser respeitadas p. 35
●
Muitas famílias.38
O que estudamos – (Páginas 44 e 45)
UNIDADE 2
CAPÍTULO 4 - OS SERES VIVOS SE MODIFICAM ( páginas 48 à 57)
●
Os seres vivos se desenvolvem p.49
●
De bebê a adulto p.52
●
Estou ficando mais velho p.54
CAPÍTULO 5 – A PASSAGEM DO TEMPO (páginas 58 à 73)
●
Antes, agora, depois p.59
●
Os dias não são iguais p.62
●
Como marcamos o tempo p.68

3º BIMESTRE
UNIDADE 3
CAPÍTULO 7 – OS LUGARES DO MEU DIA A DIA (páginas 88 à 101)
●
Onde eu moro p.89
●
Minha escola p.96

●

Muitas ruas p.98

CAPÍTULO 8 – OUTROS LUGARES DE VIVÊNCIA (páginas 102 à 119)
●
Viver na floresta p.103
●
Viver no campo p.110
●
Viver na cidade p.116

4º BIMESTRE
CAPÍTULO 9 – DAQUI PARA LÁ, DE LÁ PARA CÁ (páginas 120 à 129)
●
Como chego lá? P.121
●
Indo cada vez mais longe p. 126
O que estudamos (Páginas 128 e 129)
CAPÍTULO 11 – OS CICLOS DIÁRIOS E OS SERES VIVOS (páginas 144 à 153)
●

Seres do dia e seres da noite p.145

2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR
LÍNGUA PORTUGUESA
LIVRO DIDÁTICO –CRESCER – COLEÇÃO CRESCER (Editora do Brasil)
Programa Ler e Escrever
I- OBJETIVO GERAL:
O ensino da Língua nos cinco primeiros anos da escolaridade deve garantir que, no decorrer
do Ciclo I, os alunos se tornem capazes de:
• Integrar uma comunidade de leitores, compartilhando diferentes práticas culturais de leitura e
escrita;
• Adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, considerando o contexto
e os interlocutores;
• Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes propósitos e às
características dos diversos gêneros;
• Escrever diferentes textos selecionando os gêneros adequados a diferentes situações
comunicativas, intenções e interlocutores.
II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Expectativas de aprendizagem):
 Participar de situações orais, ouvindo com atenção e formulando perguntas sobre o tema tratado.
 Planejar sua fala, adequando-a a diferentes interlocutores em situações comunicativas no
cotidiano.
 Apreciar textos literários.
 Recontar histórias conhecidas recuperando algumas características da linguagem do texto lido
pelo professor.
 Ler com ajuda do professor diferentes gêneros e tipologias apoiando-se em conhecimento sobre
o tema do texto e sobre as características de seu portador, sobre o gênero e o sistema de
escrita.
 Ler, por si mesmo, textos conhecidos tais como parlendas, adivinhas, poemas, canções, travalínguas, placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legenda, quadrinhos e rótulos.
 Compreender o funcionamento alfabético do sistema de escrita, ainda que escreva com erros
ortográficos.
 Escrever alfabeticamente textos que conhece de memória, tais como: Parlendas, adivinhas,
poemas, canções, trava-línguas, entre outros.
 Escrever histórias conhecidas considerando as ideias principais do texto- fonte e algumas
características de linguagem escrita.
 Produzir textos de autoria (bilhetes, cartas, instrucionais).
 Revisar textos coletivamente com a ajuda do professor.
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II – TRATAMENTO METODOLÓGICO:
 A partir da vivência do aluno, trabalhar com linguagem escrita e oral, dando ênfase ao caráter
social;
 A criança vem à escola com prática de linguagem maior ou menor, de acordo com a variedade
de suas experiências cabendo a nós professores, não interferir nesse processo e sim aprimorar
os componentes sociais da interação verbal, multiplicando as experiências de atividades para
diferentes propósitos. Sobre diferentes temas a criança constrói seu conhecimento e o professor
será o mediador dessa ação tanto na linguagem oral como nas atividades escritas.
III – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
 Estimular o aluno a relatar algumas de suas experiências pessoais (roda da curiosidade);
 Leitura de textos conhecidos da criança, como: placas, painéis, rótulos, propagandas, poemas,
músicas, parlendas, etc...
 Responder questões subjetivas e objetivas, a partir de um texto lido;
 Relatar, ouvir e representar histórias;
 Identificar rimas dentro de textos poéticos
 Copiar o próprio nome e sobrenome, nas atividades de classe e de casa, contendo: nome da
escola, da cidade, dia, mês, ano e a série;
 Distribuir fichas com nome e sobrenome dos alunos em letras manuscritas, incentivando-os a
copiarem no caderno;
 Transcrição de textos em letra cursiva;
 Leitura em voz alta feita pelo professor;
 Fazer diversos tipos de listas individuais e coletivas, de acordo com as consignas;
 Utilizar a reescrita para fixação da escrita e estruturação do texto;
 Incentivar os alunos a fazerem desenho livre relacionado ao texto lido;
 Fazer interpretação oral para incentivar a análise de uma ilustração;
 Promover a leitura dirigida, silenciosamente e oral (em coro ou individual) e perceber a
segmentação de texto em palavras;
 Reescrever contos de fadas, músicas, parlendas, quadrinhas, poemas, poesias, listas, final de
contos (individualmente ou em agrupamentos)
 Produção de vários tipos de textos a partir de um conjunto de dados e de um exemplo.
 Propiciar ao aluno, através de leitura de cartazes, os diversos tipos de letras;
IV – RECURSOS DIDÁTICOS:








Jogos pedagógicos
Fichas de leitura de diferentes gêneros;
Alfabeto móvel;
Atividades xerocadas;
Jogos: quebra-cabeça, jogos de palavras, bingo;
Vídeos e livros;
Programa Ler e Escrever

V – PROCESSO DE AVALIAÇÃO:
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 Observação contínua que leve em conta as mudanças de atitudes, os avanços na sua
capacidade de expressão oral, sua habilidade de manuseio de objetos e materiais colocados a
sua disposição;
 Observar o desempenho dos alunos quanto à execução de uma atividade, considerando se eles
serão capazes de se expressar oralmente e por escrito, com responsabilidade, desembaraço,
clareza, ordem e legibilidade;
 A capacidade de construir textos diversos;
 A capacidade de construção de propriedades da sua linguagem
VI – CONTEÚDOS:
A) ATIVIDADES DE LINGUAGEM:
- Leitura diária de diferentes tipos de textos feita pelo professor
- Leitura e estudo dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Sílvia Orthof, Hans Christian
Anderson, Charles Perrault e Irmãos Grimm;
- Leitura e escrita dos nomes dos alunos;
- Escrita de diferentes tipos de textos (curtos);
- Apresentação e leitura do alfabeto com letra de forma maiúscula e minúscula;
- Leitura de boas histórias, priorizando os contos infantis tradicionais;
- Manuseio de diferentes portadores de textos (gibis, revistas, jornais, livros...);
- Leitura feita pelos alunos que não leem convencionalmente;
- Roda de conversas para conhecer músicas, poemas, parlendas, quadrinhas e história que fazem
parte do repertório do aluno;
- Roda de conversa informal sobre atualidades;
- Conversas, relatos, comentários, debates, dramatização (roda de curiosidade);
- Leitura de textos diversos;
- Aplicação do livro didático;
- Aplicação do livro do Ler e Escrever;
- Leitura de obras literárias (PLND) e textos científicos feito pelo professor ;
- Produção de textos diversos;
- Leitura de imagem.
B) ATIVIDADE DE REFLEXÃO E OPERAÇÃO SOBRE A LINGUAGEM:
Observar, comparar e compreender:
1) No que se refere a aquisição da base alfabética e do funcionamento do sistema de representação da
linguagem escrita;
- A escrita como representação da fala e as letras como representação dos fonemas;
- A constituição alfabética das palavras;
- A argumentação da escrita em relação à fala.
- Atividades que desenvolvam a consciência fonológica do aluno
2) No que se refere a produção de textos:
- A interpretação que se sustenta no próprio texto;
- As diferentes maneiras de construir outros textos a partir de textos lidos;
- A variação linguística e seu prestígio social.
3) No que se refere à organização gráfica dos textos:
- Separação de parágrafos;
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- Ortografia;
- Sinais de pontuação;
- Transcrição de diálogo;
- Recursos gráficos e visuais;
- Grafia.
VII – AÇÕES:
 Conversas informais;
 Confecções de letras, painéis, cartazes;
 Leitura, troca e confecções de bilhetes, anúncios, listas, receitas, avisos, carta, história em
quadrinhos, rótulos...
 Visita semanal à biblioteca;
 Vídeos (de acordo com os temas trabalhados em classe);
 Outras ações de acordo com os projetos da escola.
 Reforço escolar/recuperação paralela
1º BIMESTRE (UNIDADES 1 E 2)
Gênero: Parlendas
 Leitura 1- Cadê o Toicinho que estava aqui?
 Estudo do texto –Pausa para brincar- Parlendas
 Estudo da Língua
 Alfabeto
 Ordem Alfabética
 Leitura 2 - Parlenda
 Estudo do texto
 Estudo da palavra
 Palavras com B e P
 Oralidade-Recitação coletiva de Parlenda
 Produção de texto – Varal de Parlendas
 Outra leitura – O Meu Amigo (Pedro Bandeira)
 RETOMADA
 PERISCÓPIO












UNIDADE 2
Gênero: Convite
Leitura 1- Convites para a festa do pijama
Estudo do texto
Pausa para brincar
Jogo da memória
Estudo da língua – Palavras
Leitura 2 – Convite para o lançamento do livro PIKUIN, O PEQUENO KURUMIN.
Estudo do texto
Oralidade – conversa telefônica
Estudo da escrita
Palavra com D e T
4

 Jogo de palavras
 Produção de texto – convite
 Outra leitura – Viviana Rainha do Pijama ( Steve Webb )
2º BIMESTRE (UNIDADES 3 E 4)
Gênero: História em Quadrinhos
 Leitura 1- O Show do Junim ( Ziraldo )
 Estudo do Texto
 Gira mundo – Lancheira Saudável
 Estudo da Língua – Sílaba
 Oralidade – Apresentação em Público
 Leitura 2 – Bidu: Fábulas, Maurício de Sousa.
 Estudo do Texto
 Estudo da Escrita - Palavras com F e V
 Jogo de Palavras
 Produção de texto – História em Quadrinhos
 Outra Leitura – A Lebre e a Tartaruga, Esopo.
 Retomada
 Periscópio
UNIDADE 4
Gênero: Texto Instrucional
 Leitura 1 – Bifes de Mandioca, Rosane Pamplona.
 Estudo do Texto
 Estudo da Língua
 Letra De Imprensa e Letra Cursiva
 Uso de Letra Inicial Maiúscula
 Leitura 2 – Broa de Milho Cybercook
 Estudo do Texto
 Estudo da Escrita – Uso de Til e Das Letras M e N
 Jogo de Palavras
 Produção de Texto – Receita
 Oralidade – Apresentação de Receita
 Outra Leitura – A Lenda do Milho, Antoracy Tortorelo Araujo.
 Estudo da Língua – Parágrafo
 Retomada
 Construir Um Mundo Melhor – Chega de Desperdício
 Periscópio
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3º BIMESTRE (UNIDADES 5 e 6)
Gênero: Poema
 Leitura 1 – Casa da Vovó, Claudio Thebas
 Estudo do Texto
 Estudo da Língua – Masculino e Feminino
 Gira mundo – Estatuto do Idoso
 Leitura 2 – Caminho do Coração, Marta Lagarta
 Estudo do Texto
 Estudo da Escrita – Palavras com H, CH, LH, NH
 Oralidade – Leitura Expressiva
 Produção de Texto – Poema
 Outra Leitura – Haicais e Limeriques
 Retomada
 Periscópio
UNIDADE 6
Gênero: Texto de opinião
1. Leitura 1 – Lugares Públicos, Célia Ribeiro.
2. Estudo do Texto
3. Estudo da Língua – Frase e Pontuação
4. Leitura 2 – Pode Abrir a Geladeira na Casa dos Amigos? Rosely Sayão
5. Estudo do Texto
6. Estudo da Escrita – Palavras com C e G
7. Oralidade – Exposição de Opinião
8. Produção de Texto – Regras de Convivência
9. Outra Leitura – Revolução do Formigueiro, Nye Ribeiro.
10. Retomada
11. Construir um Mundo Melhor – Educação no Trânsito
12. Periscópio
4º BIMESTRE (UNIDADES 7 e 8)
Gênero: Verbete de enciclopédia
 Leitura 1 – Em que a Lagarta se Transforma?
 Estudo do Texto
 Outra Leitura – Os Sonhos, Adriana Falcão.
 Estudo da Língua
 Singular e Plural
 As palavras no Dicionário
 Leitura 2 – Cão, Britânica Escola.
 Estudo do Texto
 Estudo da Escrita – Palavras com IM e IN
 Produção de Texto – Verbete de Enciclopédia
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Outra Leitura – Vira-Lata, Ricardo Azevedo.
Oralidade – Exposição Oral de Pesquisa
Retomada
Periscópio
UNIDADE 8

Gênero: Notícia
 Leitura 1 – Menino de sete anos lê 88 Livros em 2016: A Gente Conhece Um Novo Mundo
 Estudo do Texto
 Estudo da Língua
 Aumentativo e Diminutivo
 Acento Agudo e Acento Circunflexo
 Jogo de Palavras
 Leitura 2 – Em Caso Raro, Gêmeas nascem com cor dos olhos e da pele diferentes, Maycon
Corazza
 Estudo do Texto
 Gira mundo – Cada Um É de Um Jeito
 Estudo da Escrita
 Palavras com ÃO e INHO/ZINHO
 Som de E/ O em final de palavra
 Produção de Texto – Notícia
 Oralidade – Relato Informativo
 Outra Leitura – Lúcio e Os Livros, Ziraldo.
 Retomada
 Construir Um Mudo Melhor – Lixo Reciclável
 Periscópio
 Referências
 Material Complementar
I- PROJETOS DIDÁTICOS
1° SEMESTRE
LER E ESCREVER:
 Projeto Cantigas
 Projeto Receitas: Um jeito gostoso de aprender a ler e a escrever
II- SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
1º SEMESTRE




Sequência Didática: Era uma vez um conto de fadas;
Sequência Didática: Reescrita de contos de fadas;
Sequencia Didática: Nossa língua – Parte I
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III- PROGRAMA LER E ESCREVER

UNIDADE 1
 Atividades para alfabetização p.132
 Atividades de leitura - parte 1 – p.140
Projeto Cantiga
 Etapa 1 – Apresentação do Projeto p.144
 Etapa 2 – Leitura com o professor p.146
 Etapa 3 – Escrita de cantigas p.149
Sequência Didática “ Era uma vez um conto de fadas” p.153 à 168
Contos: A Bela adormecida, Rapunzel e Cinderela (Irmãos Grimm)
 Leitura pelo professor
 Análise de trecho de um conto
 Ouvir a história gravada em CD
 Ditado de um conto ao professor
UNIDADE 2
Atividades de leitura de diferentes textos
 Atividade 1.A – Roda de Jornal p.171
 Atividade 1.B – Leitura de textos jornalísticos p.171
 Atividade 1.C – Leitura colaborativa de texto jornalístico p.173
 Atividade 1.D - Leitura colaborativa de texto jornalístico p.174
 Atividade 2.A – Leitura colaborativa de texto narrativo p.175
 Atividade 3 – Leitura colaborativa de contos populares p.176
 Atividade 3.A – Leitura colaborativa de contos populares p.176
 Atividade 3.B – Leitura colaborativa de contos populares p.178
 Atividade 4 – Leitura colaborativa de textos de divulgação científica p.178
 Atividade 5 – Leitura de textos publicitários p.180
Projeto receitas: Um jeito gostoso de aprender a ler e a escrever
Etapa 1 - Apresentação do Projeto e produto final p.181
Atividade 1.A – Roda de conversas sobre receitas conhecidas p.181
Atividade 1.B – Escrita coletiva de lista p.181
Etapa 2 – Pesquisa de receitas p.182
Atividade 2.A – Escrita coletiva de um bilhete p. 182
Atividade 2.B – Socialização das receitas pesquisadas e elaboração de uma lista p.182
Atividade 2.C – Socialização de livros de receitas p.183
Atividade 2.D – Conhecendo receitas a partir da leitura p.183
Etapa 3 – Conhecer receitas a partir das atividades de escrita p.184
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Atividade 3.A – Escrita de lista de ingredientes p. 184
Atividade 3.B – Escrita de lista de ingredientes p.185
Atividade 3.C – Escrita de lista de ingredientes p.185
Sequência Didática: Reescrita de Contos de fada
 O gato de botas – Charles Perrault
 O patinho feio – Hans Christian Andersen
 O rouxinol do Imperador - Hans Christian Andersen
Etapa 1 – Leitura Compartilhada
Atividade 1.A – Leitura pelo professor de um conto p.188
Etapa 2 – Análise dos personagens
Atividade 2.A – Leitura pelo professor e análise da história lida p.192
Atividade 2.B – leitura das características dos personagens p.192
Etapa 3 – Produção da reescrita
Atividade 3.A – Reconto da história p.193
Atividade 3.B – planejando e produzindo a reescrita da história (coletivamente: professor escriba) p.193
Sequência Didática: Nossa Língua – Parte I
Atividade 1.A – Releitura com focalização – S e SS p.205
Atividade 2.A – Ditado interativo S e SS p..205
Atividade 2.A – Separação entre as palavras p.205
Atividade 2.B – Separação entre as palavras p.206
Atividade 2.C – Parte I – Separação entre palavras p.207
Atividade 2.D – Ditado interativo p.209
Atividade 3.A – Escrevendo corretamente palavras com F/V p.209
Atividade 3.B – Escrevendo corretamente palavras com T/D p.210
Atividade 3.C – Escrevendo corretamente palavras com P/B p. 211
Atividade 3.D – Escrevendo corretamente palavras com C/QU p.211
Atividade 3.E – Escrevendo corretamente palavras com C/GU p.212
Atividade 4.A – Ditado interativo p.213
Atividade 4.B – Jogo dos 8 erros p.214
IV- AVALIAÇÃO
“A avaliação deve ser um processo formativo, contínuo, que não necessita de situações distintas das
cotidianas. Portanto, o que ofereceremos nesta parte do guia são alguns critérios para que você melhor
analise e avalie o que se passa na sala de aula, o avanço das crianças em relação às expectativas de
aprendizagem e, além disso, o seu planejamento e suas intervenções didáticas – que deverão ser
utilizados nas situações de sua rotina”. Programa Ler e Escrever p. 68
Sendo assim, a avaliação no 2º ano compreenderá:

Realização de sondagens periódicas;
 Observação contínua que leve em conta as mudanças de atitudes, os avanços na sua
capacidade de expressão oral, sua habilidade de manuseio de objetos e materiais colocados a
sua disposição;
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 Observação do desempenho dos alunos quanto à execução de uma atividade, considerando se
eles serão capazes de se expressar oralmente e por escrito, com responsabilidade,
desembaraço, clareza, ordem e legibilidade;
 A capacidade de construir textos diversos;
 A capacidade de construção de propriedades da sua linguagem;
COMPONENTE CURRICULAR
MATEMÁTICA
 4 eixos da Matemática: Serão distribuídos nos bimestres:





Números e Operações;
Grandezas e Medidas;
Espaço e Forma;
Tratamento da Informação;

I- OBJETIVOS GERAIS
O ensino da Matemática nos cinco primeiros anos da escolaridade deve garantir que, no decorrer
do Ciclo I, os alunos se tornem capazes de:
• Compreender que os conhecimentos matemáticos são meios para entender a realidade;
• Utilizar os conhecimentos matemáticos para investigar e responder a questões elaboradas a partir
de sua própria curiosidade;
• Observar aspectos quantitativos e qualitativos presentes em diferentes situações e estabelecer
relações entre eles, utilizando conhecimentos relacionados aos números, às operações, às
medidas, ao espaço e às formas, ao tratamento das informações;
• Resolver situações-problema a partir da interpretação de enunciados orais e escritos,
desenvolvendo procedimentos para planejar, executar e checar soluções (formular hipóteses, fazer
tentativas ou simulações), para comunicar resultados e compará-los com outros, validando ou não
os procedimentos e as soluções encontradas;
• Comunicar-se matematicamente apresentando resultados precisos, argumentar sobre suas
hipóteses, fazendo uso da linguagem oral e de representações matemáticas e estabelecendo
relações entre elas;
• Sentir-se seguro para construir conhecimentos matemáticos, incentivando sempre os alunos na
busca de soluções;
• Interagir com seus pares de forma cooperativa na busca de soluções para situações-problema,
respeitando seus modos de pensar e aprendendo com eles;
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A) NÚMEROS
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 Utilizar números para expressar quantidades de elementos de uma coleção e para
expressar a ordem numa sequência;
 Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: contagem, formar
pares, estimativa e correspondência de agrupamentos;
 Organizar agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação entre coleções;
 Contar em escalas ascendentes e descendentes de um em um, de dois em dois, de cinco
em cinco, de dez em dez, etc;
 Reconhecer grandezas numéricas pela identificação da quantidade de algarismos e da
posição ocupada por eles na escrita numérica;
 Produzir escritas numéricas identificando regularidades e regras do sistema de numeração
decimal;
 Ler, escrever, comparar e ordenar números pela compreensão das características do
sistema de numeração;
B) OPERAÇÕES
 Interpretar e resolver situações-problema, compreendendo significados da adição;
 Construir fatos básicos da adição a partir de situações-problema, para constituição de um
repertório a ser utilizado no cálculo;
 Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a realização de cálculos que
envolvem a adição;
 Interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo significados da
subtração;
 Construir fatos básicos da subtração a partir de situações-problema para a constituição
de um repertório a ser utilizado no cálculo;
 Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a realização de cálculos que
envolvem a subtração;
 Resolver situações-problema, compreendendo significados da multiplicação e da divisão,
utilizando estratégias pessoais;

C) ESPAÇO E FORMA
 Localizar pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência e
também em indicações de posição;
 Identificar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes
pontos de referência e também em indicações de direção e sentido;
 Observar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais presentes em elementos
naturais e nos objetos criados pelo homem e identificar algumas de suas características.
D) GRANDEZAS E MEDIDAS
 Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e utilizar
calendários;
 Comparar grandezas de mesma natureza, por meio do uso de instrumentos de medida
conhecidos – fita métrica, balança, recipientes de um litro, etc.
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E) TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
 Coletar e organizar informações, por meio de registros pessoais (idade, números de
irmãos, meses de nascimento, esportes preferidos, etc.)
III- METODOLOGIA
 O trabalho do professor junto aos alunos é observar não a seqüência dos temas e sua
interdependência, mas também a participação ativa dos alunos na descoberta e
assimilação de ideias matemáticas com a autonomia, respeitando ritmos individuais e
processos de maturidade;
 O aluno será desafiado a refletir, discutir com o grupo, elaborar hipóteses e
procedimentos, extrapolar as aplicações e enfrentar situações novas, não se restringindo
apenas aqueles problemas que conduzem a uma única resposta ou que tenham caráter
repetitivo de aplicações de conceito e possibilidade de raciocínio e ação;
 A apresentação do conteúdo será em diferentes níveis de abordagem em que se procura
respeitar a integração dos temas a serem trabalhados, bem como seu desenvolvimento
em espiral, dominando as ideias básicas, usando-as eficientemente, exigindo constante
aprofundamento da compreensão, aprendendo e utilizando-as em formas
progressivamente mais complexas;
IV- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
 Verificar se os alunos dominam o vocabulário fundamental da Matemática, manipulando
objetos com representações gráficas, sempre verbalizando as situações, empregando a
terminologia precisa;
 Atividade para desenvolver o conceito de posição;
 Criar símbolos que representem pessoas, objetos, situações e ideias;
 Desenvolver as habilidades de classificar entre semelhantes e diferentes;
 Utilizar objetos de vários tamanhos, formatos e cores, estabelecendo um critério para
separá-los em grupos;
 Com diversos materiais manipuláveis, formar seqüência;
 Usar material diversificado, para verificar se os alunos dominam a contagem de rotina;
 Atividades para descobrir onde tem mais, onde tem menos, para verificar como os alunos
procedem para comparar quantidades superiores e inferiores;
 Ler e grafar símbolos numéricos;
 Com gráficos, construir uma escada onde cada degrau tenha um elemento a mais que o
anterior, levando a compreensão da ordem do sistema numérico par acréscimo
sucessivo de um elemento;
 Agrupar várias quantidades em várias bases: realizar trocas com valores préestabelecidos: trocar unidades por dezenas,
 Com material concreto, agrupar quantidades associadas à ideia de juntar e adicionar;
 Traduzir por meio de sentença matemática a situação apresentada;
 Introduzir o conceito de adição;
 Relacionar a adição à situação;
 Introduzir o conceito de multiplicação;
 Relacionar a multiplicação à situação;
 Diferenciar o sinal “+” e “x”;
 Introduzir a ideia que a multiplicação é a forma rápida de fazer uma adição de parcelas
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iguais;
Introduzir o conceito de subtração;
Associar a subtração a idéia de tirar, comparar ou completar;
Criar situações-problema, que envolvam as três ideias;
Trabalhar o conceito de divisão associado às ideias de repartir equitativamente e de
medir;
Com caixas de formatos variados, levar o aluno a perceber que existem várias formas de
ocupação de um espaço;
Usar um conjunto de sólidos geométricos para que seja possível estabelecer relações de
semelhanças de forma entre sólidos geométricos e objetos do meio físico;
Usar várias caixas de papelão, conjunto de sólidos geométricos e bolas para fazer uma
classificação dos sólidos a partir de um critério;
Totalizar os vértices e as arestas de um sólido geométrico, compreendendo que os
vértices e as arestas são características dos sólidos que não rolam;
Reconhecer as faces de um sólido geométrico;
Utilização do livro didático como material de apoio;

V - AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada tendo como princípios básicos:
 Considerando dados obtidos através de observações contínuas que levam em conta
mudanças de atitudes, os avanços na sua capacidade e habilidades no manuseio de
materiais colocados a disposição do aluno;
 Observar o desempenho dos alunos execução de atividades, verificando se eles são
capazes de identificar, classificar, generalizar, subtrair, etc;
 Observar a capacidade de analisar, comparar, ordenar, sintetizar, criar e resolver
problemas da vida prática;
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1º BIMESTRE
UNIDADE 1 - EMAI
I- Eixos

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – utilizar números como código na organização
de informações (linhas de ônibus, telefones,
placas de carros, registros de identidade,
calçados).

EMAI

2 – Produzir escritas numéricas de números
frequentes e escrever números em sequência,
identificando regularidades e regras do Sistema
de Numeração Decimal.

Unidade 2 – SND p. 34 à 39

3 – Formular hipóteses sobre a grandeza
numérica, pela identificação da quantidade de
algarismos e da posição ocupada por eles na
escrita numérica.

Unidade 2 – SND p.34 à 39

4 – Contar em escalas ascendentes e
descendentes de um em um, de dois em dois, de
cinco em cinco, de dez em dez, etc.

Unidade 2 – Reta numérica p.43

5 – organizar agrupamentos para facilitar a
contagem e a comparação entre coleções.

Unidade 2 – Agrupamentos p.32 e
33

6 – Utilizar diferentes estratégias para quantificar
elementos de uma coleção: contagem, formar
pares, estimativa e correspondência de
agrupamentos.

Unidade 2 – Agrupamento p.32 e
arredondamento p.45

7 – Identificar regularidades na série numérica
para nomear, ler e escrever números naturais.

Unidade 2 – reta numérica p.34,35 e
43

8 – utilizar números para expressar quantidades
de elementos de uma coleção e para expressar a
ordem em uma sequência.

Unidade 2 – Comparações p.35

9 – Reconhecer números no contexto social.

EMAI

Espaço e
Forma

1 – localizar pessoas ou objetos no espaço, com
base em diferentes pontos de referência e
algumas indicações de posição.

Unidade 1 – Localização e
movimento p.10 à 29

Grandezas e
Medidas

1 – Identificar unidades de tempo como dia,
semana e mês e utilizar calendários.

Unidade 6 – Medida de tempo p.126 à 129

Tratamento da
Informação

1 – ler e interpretar informações apresentadas em
tabelas simples ou de dupla entrada.

Unidade 2 – Leitura e interpretação de
dados em tabela p.48 e 49

Números e
operações

p.43

Comparações p.44 e 51

Unidade 3 – Sequências p.65

Unidade 3 –p.71
Unidade 4 – p.90 e 91
Unidade 6 – p.138 e 139
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Unidade 7 – p.162 e 163

1º BIMESTRE
UNIDADE 2 - EMAI
I- Eixos

II – Expectativas de aprendizagem

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Produzir escritas numéricas de números Unidade 2 – SDN p.34 à 39 e 43
frequentes, familiares e escrever números em
sequência, identificando regularidades e
regras do Sistema de Numeração Decimal.
2 – Contar em escalas ascendentes e Unidade 2 –SDN- p.35, 37, 43, 44 e
descendentes de um em um, de dois em dois, 51
de cinco em cinco, de dez em dez, etc.
Números e
operações

3 – organizar agrupamentos para facilitar a Unidade 2 – Agrupamentos p. 32 e
33.
contagem e a comparação entre coleções
4 – utilizar a calculadora para produzir e Unidade 2 – Atividade 3 – adição
p.32 e p.105
comparar escritas numéricas.
5 – Formular hipóteses sobre a grandeza Unidade 2 – SDN p.37 à 39
numérica, pela identificação da quantidade de
algarismos e da posição ocupada por eles na
escrita numérica.

Espaço e
Forma

1 – Identificar a movimentação de pessoas ou Unidade 1 – Localização e
objetos no espaço, com base em diferentes movimentação p.10 à 29
pontos de referência e algumas indicações de
direção e sentido.

1 – Identificar unidades de tempo – dia, Unidade 6 Medida de tempo– p.126
à 129
semana e mês, utilizando calendários.
Grandezas e
Medidas

2 – Comparar comprimentos por meio de Unidade 6 – medidas de
comprimento p.118
estratégias pessoais.
3 – Conhecer e usar alguns instrumentos de Idem item 2
medida de comprimento.

Tratamento da
Informação

1 – ler e interpretar informações apresentadas Unidade 2 - Leitura, interpretação de
tabela– p.48 e 49
em tabelas simples ou de dupla entrada.
Unidade 3 - p.71
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Unidade 4 – p.90 e 91
Unidade 6 – p.138 e 139
Unidade 7 – p.162 e 163

2º BIMESTRE
UNIDADE 3 - EMAI
I- Eixos

Números e
operações

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas
Tratamento
da
Informação

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Ler, escrever, comparar e ordenar números

Unidade 2 - S.N.D. p.34 à 42

2 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo um dos
significados do campo aditivo (composição)

Unidade 3 – Adição p.53, 56, 57

3 – Construir fatos básicos da adição e da
subtração a partir de situações-problema, para a
constituição de um repertório a ser utilizado no
cálculo

Unidade 3 – Adição - p.52,53 e 67

4 – Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na
escrita de operações de adição e de subtração

Unidade 3 – Adição- p.52,53, 64, 72
e 73

5 – Utilizar a decomposição das escritas
numéricas para a realização de cálculos que
envolvem a adição.

Unidade 2 – Decomposição -p.37 à
39

1 – localizar pessoas ou objetos no espaço, com
base em diferentes pontos de referência e
algumas indicações de posição.

Unidade 4 –Localização p.76 e 77

2 - Estabelecer comparações entre objetos do
espaço físico e objetos geométricos – corpos
redondos e poliedros com uso de alguma
nomenclatura.

Unidade 4- Figuras geométricas
espaciais p.76 e 77

3- Identificar características de esferas, cones e
cilindros.

Unidade 4 – Figuras geométricas
espaciais –p.80 e 81

4- Identificar características de cubos,
paralelepípedos e pirâmides.

Unidade 4 – Figuras geométricas
espaciais p.78 e 79

1 – Comparar massas por meio de estratégias
pessoais.

Unidade 6 – Medida de capacidade
p.122 e e 123

1 – ler e interpretar informações apresentadas em
tabelas simples ou de dupla entrada.

Unidade 2 – Leitura e interpretação
de tabela p.44

p.62 à 67

Unidade 3 – p.57, 60, 62 e 63

p.80 e 81

Unidade 7 – p.163
2- Ler e interpretar informações representadas

Unidade 3 – Leitura e interpretação
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por gráficos de colunas

de gráfico p.70 e 71
Unidade 8- p.182 e 183

2º BIMESTRE

UNIDADE 4- EMAI
I- Eixos

Números e
operações

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas
Tratamento
da
Informação

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Ler , escrever, comparar e ordenar números

Unidade 2 - SND

2 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo significados
do campo aditivo (composição e transformação).

Unidade 3 – Situações-problema p.
56 e 57

3 – Utilizar a decomposição das escritas
numéricas para a realização de cálculos que
envolvem a adição

Unidade 2 – Adição - p.37 à 39

4 – Utilizar sinais convencionais (+, =) na escrita
de operações de adição

Unidade 3 – Adição p.56 à 59

1 – Estabelecer comparações entre objetos do
espaço físico e objetos geométricos– corpos
redondos e poliedros com o uso de alguma
nomenclatura.

Unidade 4 – p.76 e 77

2- Identificar características de alguns sólidos
geométricos

Unidade 8 – Figuras geométricas
p.168 à 173

1 – Comparar capacidades por meio de
estratégias pessoais.

Unidade 6 – Medida de capacidade
p.124 e 125

1 – Ler e interpretar informações representadas
por gráficos de colunas.

Unidade 3 – Leitura e interpretação
de gráficos p.70 e 71

2- Ler e interpretar informações apresentadas em
tabelas

Unidade 7 – Leitura e interpretação
de tabelas p.163,182 e 183

Unidade 3 – Cálculo por
decomposição p.57 e 60

Unidade 7 – Adição p.144 à 147
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3º BIMESTRE

UNIDADE 5 - EMAI
I- Eixos

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Ler, escrever, comparar e ordenar números

Unidade 2 – SND p.34 à 42

2 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo alguns dos
significados do campo aditivo (composição,
transformação e comparação).

Unidade3 – Resolução de
situações-problema do campo
aditivo p.52 e 53

Números e
operações

Espaço e
Forma

LIVRO DIDÁTICO

p.56 e 57
p.64

3 – Utilizar a decomposição das escritas
numéricas para a realização de cálculos que
envolvem a adição ou a subtração

Unidade 3 – Decomposição
p.57,60,62 e 64

4 - Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na escrita
de operações de adição e de subtração

Unidade 3 – Adição p.56 à 59

1 – Identificar períodos de tempo — bimestre e
trimestre.

Unidade 4 – Medida de tempo p.80
à 82

Unidade 7 –Adição p.144 à 147

Unidade 8 – p.172 e 173
Grandezas e
Medidas

1 – Ler e interpretar informações apresentadas
em tabelas simples ou de dupla entrada

EMAI

1 – ler e interpretar informações apresentadas em
tabelas simples ou de dupla entrada.

Leitura e interpretação de dados em
tabela
Unidade 2 – p.48 e 49
Unidade 3 – p.71
Unidade 4 – p.90 e 91

Tratamento
da
Informação

Unidade 6 – p.138 e 139
2- Ler e interpretar informações apresentadas em
gráficos de colunas

Ver 2º bimestre

3- Organizar dados apresentados num gráfico de
colunas em uma tabela simples.

Leitura e interpretação de gráficos e
tabelas
Unidade 7 – p.163
Unidade 8 – p.182 e 183
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3º BIMESTRE

UNIDADE 6 - EMAI
I- Eixos

Números e
operações

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema do campo aditivo.

Unidade 3 - SND

2 – Ler, escrever, comparar e ordenar números.

Unidade 2 e Unidade 3 -SND

3 – Identificar, por meio de agrupamentos de 2
em 2, características de números pares e
números impares

EMAI

4 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo alguns dos
significados da multiplicação e da divisão por
meio de estratégias pessoais

Unidade 5 – Resolução de
situações-problema envolvendo a
multiplicação e divisão
p.100,103,105,150 à 155

5 – Construir fatos básicos da multiplicação a
partir de situações-problema, para constituição de
um repertório a ser utilizado no cálculo..

Problema envolvendo a
multiplicação
Unidade 5- p.100 e 101
Unidade 7 – p.148 e 149

6 – Utilizar sinais convencionais (x, =) na escrita
de operações de multiplicação

Unidade 5 – p.100 e 101

7 – Calcular o dobro de um número dado.

Unidade 5- Problemas envolvendo
o significado de dobro p.102 e 103

8 – Utilizar a calculadora para produzir escritas
numéricas e observar regularidades

Unidade 5 – p,105

Espaço e
Forma

1 – Identificar características de cubos e de
paralelepípedos

Unidade 4 – Figuras geométricas
espaciais p.78 e 79

Grandezas e
Medidas

1 – Identificar períodos de tempo – bimestre,
trimestre e semestre.

EMAI

1 – Ler e interpretar informações apresentadas
em tabelas e em gráficos.

Ver 2º bimestre

2- Ler e interpretar informações contidas em
imagem que contenham dados numéricos

Unidade 2 – p.30 e 31

3- Organizar dados apresentados em um gráfico
de colunas em uma tabela simples

Unidade 5- ver 3º bimestre- leitura e
interpretação de gráficos e tabelas

Tratamento
da
Informação

Unidade 7 – p.148 e 149

Unidade 5 – p.109 e 112
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4º BIMESTRE
UNIDADE 7 - EMAI
I- Eixos

Números e
operações

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas

Tratamento
da
Informação

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Ler, escrever, comparar e ordenar números

Unidade 3 - SDN

2 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo alguns dos
significados da multiplicação e divisão
(proporcionalidade e configuração retangular).

EMAI

3 – Construir fatos básicos da multiplicação a
partir de situações-problema, para a constituição
de um repertório a ser utilizado no cálculo..

Unidade 5 – Situações-problema
envolvendo a multiplicação p.96 à
101

1 – Identificar características de círculos e
polígonos.

Unidade 4 – Figuras geométricas
planas p. 84 e 85

2- Identificar características de triângulos e
quadriláteros

Unidade 4 – Figuras geométricas
planas p. 78 e 79

3- Identificar características de cubo,
paralelepípedo e pirâmides

Unidade 4 – Figuras geométricas
espaciais p. 78 e 79

1 – Identificar períodos de tempo — hora e
minuto, pelo uso de relógios digitais

Unidade 6 – Medida de tempo p.
126 e 127

2- Reconhecer células e moedas do Sistema
Monetário Nacional e resolver problemas

Unidade 6 – Sistema Monetário
p.132 e 133

1 – Ler e interpretar informações apresentadas
em tabelas.

Unidade 5 – ver 3º bimestre
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4º BIMESTRE
UNIDADE 8- EMAI
I- Eixos

Números e
operações

LIVRO DIDÁTICO

II – Expectativas de aprendizagem

III- Conteúdos (Objetos de ensino)

1 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo alguns dos
significados das operações estudadas

Unidade 7 –Situações-problema
envolvendo os fatos básicos
operações p.142 à 155

2 – Realizar cálculos por meio de estratégias
pessoais e algumas técnicas operatórias
convencionais..

Unidade 7 – Situações-problema
envolvendo os fatos básicos das
operações p.142 à 159

3 – Utilizar sinais convencionais (:, =) na escrita
de operações de divisão

EMAI

4 – Reconhecer cédulas e moedas do sistema
monetário nacional e resolver problemas

Sistema Monetário
Unidade 2 – p.
42,45,50,52,53,97,110 111
Unidade 6 – p.132

5 Ler, escrever, comparar e ordenar números.

Unidade 2 – SDN p.30 à 51

6 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreendendo alguns dos
significados dos campos aditivo e multiplicativo

Situações-problema envolvendo
adição e multiplicação
Unidade 3
Unidade 5
Unidade 7

1 – Compor figuras planas, explorando quebracabeças..

Unidade 8 – Figuras geométricas
planas p.178 , 179 e 185

2- Reproduzir figuras planas em malhas
quadriculadas.

Unidade 4- p.92 atividade 3

3- Identificar figuras planas, explorando quebracabeças.

Unidade 8 – Figuras geométricas
planas p.169 à 171

Grandezas e
Medidas

1 – Identificar medidas de tempo – hora, pelo uso
de relógios de ponteiro..

Unidade 6 – atividade 3 p.126

Tratamento
da
Informação

1 – Ler e interpretar informações contidas em
tabelas ou em gráficos de colunas

Unidade 3 – Unidade 3 – Leitura e
interpretação de gráfico p.70 e 71

Espaço e
Forma

Unidade 8- p.182 e 183
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COMPONENTE CURRICULAR
CIÊNCIAS HUMANAS DA NATUREZA
I- OBJETIVO GERAL
 Estimular a iniciação as diferentes áreas do conhecimento científico, garantindo a
abordagem de maneira integrada de aspectos centrais de História, Geografia e
Ciências, contemplando os conteúdos conceituais das três áreas.
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Trabalhar a construção da identidade do aluno e a relação dele com os demais sujeitos
sociais de convívio, como as pessoas da família, de uma determinada instituição, os
amigos, os colegas, os funcionários da escola, o professor, entre outros, explorando
aspectos sociais e culturais desenvolvendo as noções de pluralidade cultural,
identidade, grupo social e o respeito as diferenças;
 Ampliar as noções e os conceitos necessários ao desenvolvimento efetivo da
alfabetização cartográfica. Pretende-se também ampliar a noção de relações sociais,
que vão ultrapassar o âmbito das relações familiares e abranger outros grupos sociais;
 Compreender os padrões de medida do tempo e a ordenação temporal do seu
cotidiano, permitindo aos alunos que se localizem em seu próprio ambiente;
 Identificar as construções ao seu redor como início do processo de independência em
se deslocar no dia a dia;
 Perceber que a passagem do tempo pode ser observada na natureza, em nosso corpo
e no cotidiano;
 Conhecer os hábitos e atitudes importantes para manter a saúde, além de uma boa
higiene, alimentação e atividades físicas;
 Observar exemplos de patrimônios naturais e culturais e compreender a necessidade
de preservá-los.
III- METODOLOGIA
 Propor sequências de atividades e/ou projetos didáticos que envolvam estabelecer
relações entre o ambiente e os seres vivos, seus modos de vida e as transformações
pelas quais passam;
 Saber elaborar perguntas que despertam a curiosidade dos alunos;
 Considerar o conhecimento das crianças acerca dos assuntos em estudo;
 Fomentar, entre as crianças, curiosidade sobre a diversidade de hábitos, modos de
vida e costumes de diferentes épocas, lugares e povos;
 Apresentar às crianças diferentes fontes para buscar informações, como objetos,
fotografias, documentários, relatos de pessoas, livros, mapas, etc.;
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 Estimular o respeito às diferenças existentes entre os costumes, valores e hábitos das
diversas famílias e grupos, bem como, o reconhecimento de semelhanças;
 Proporcionar atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que
digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras;
 Criar, a partir de questões, situações para que as crianças observem a paisagem e
suas variações, construam novos conhecimentos e os registrem;
 Utilizar como suporte fotografias, cartões postais, documentários, filmes, entrevistas,
mapas, que retratem as variações da paisagem;
 Partir do interesse das crianças e/ou instigá-las por meio de questões a observar as
formas de vida de animais e pequenos seres vivos presentes no cotidiano que
despertem a curiosidade dos alunos;
 Oferecer oportunidades para que as crianças possam expor o que sabem sobre os
seres vivos que conhecem;
 Oferecer oportunidades para que as crianças, a partir de questionamentos sobre a
relação entre luz, nutrientes, água e crescimento de vegetais, acompanhem e cuidem
de pequenos vasos na sala ou do cultivo de hortaliças no espaço externo da instituição;
 Criar condições para que as crianças possam atender às necessidades físicas com
independência;
 Tornar observáveis para a criança possíveis áreas de risco e auxiliá-la a identificar
situações de perigo;
 Estimular as crianças a auxiliarem os colegas em situações cotidianas;
 Estimular as crianças a economizarem água e a observarem a importância de manter
os locais em que convivemos limpos (a questão do lixo);
 Observação e comparação;
 Seleção e agrupamento;
 Diferenciação entre visão oblíqua, visão de frente e visão vertical;
 Localização;
 Leitura das representações gráficas;
 Desenvolvimento da coordenação motora e da sensibilidade estética;
 Expressão por meio da linguagem gráfica;
 Representação espacial;
 Construção de maquetes;
 Leitura de imagens;
 Classificação;
 Produção de horta;
 Entrevista;









Experimentação;
Construção de modelo;
Produção de brinquedos;
Ordenação;
Formulação de hipóteses;
Escola (aniversário da escola);
Projeto de Combate a Dengue;
Higiene (escovação e cuidados com o corpo);
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IV- CONTEÚDOS
 Livro Didático – interdisciplinar (Ápis - Editor Ática)
1° BIMESTRE
(UNIDADES 1 E 2)

UNIDADE 1 – SOMOS TODOS DIFERENTES
CAPÍTULO 1- APRENDENDO COM A FAMÍLIA







Quem sou eu;
Nome e sobrenome;
Aprendendo com a família;
As famílias têm histórias para contar;
Fotografias e objetos também contam histórias;
Nossos documentos;

CAPÍTULO 2 – CONHECENDO E CUIDANDO DO MEU CORPO







Conhecendo e cuidando do meu corpo;
Desenhando meu corpo;
Tecendo saberes;
Cuidando da minha saúde;
Cuidados com os olhos, as orelhas, o nariz e a pele;
Cuide-se
2° BIMESTRE
(UNIDADES 4,6 E 8)

UNIDADE 2 – SER CRIANÇA
CAPÍTULO 4- CONHECER CRIANÇAS
 Conhecer crianças;
 Crianças do Brasil e do mundo;
 Crianças de outros países.
CAPÍTULO 6 – OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
 Como tudo começou;
 O direito das crianças com deficiência;
 Deveres e direitos das crianças;
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 Tecendo saberes.
CAPÍTULO 8 – LUGAR DE ESTUDAR





Escola também é um lugar para conviver;
A escola é importante;
Rotina escolar no mundo;
Arredores da escola.
3° BIMESTRE
(UNIDADES 3,7 E 9)

UNIDADE 3 – DIFERENTES LUGARES
CAPÍTULO 3 – MORAR E CONVIVER
 As plantas e os animais domésticos;
 Moradia
CAPÍTULO 7- CONHECENDO LUGARES








Identificando lugares;
Comparando os lugares;
Pessoas que vieram de outros lugares;
Costumes e tradições de outros lugares;
As pessoas circulam;
As pessoas se comunicam;
A vida no bairro

CAPÍTULO 9 – CUIDADOS COM O AMBIENTE







Os seres vivos no ambiente;
Plantas se desenvolvem;
A importância das plantas;
Tecendo saberes;
A natureza merece respeito;
O solo é importante.

4° BIMESTRE
(UNIDADES 10,11 E 12)

UNIDADE 4 – O TEMPO E O ESPAÇO
CAPÍTULO 10- OBSERVANDO O CÉU
 Manhã, tarde e noite;
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 Saiba mais;
 Tecendo saberes;
CAPÍTULO 11 – RUAS POR ONDE PASSO
 Sinalização nas ruas;
CAPÍTULO 12 – CAMINHOS A PERCORRER NOS ARREDORES
 Caminhos a percorrer nos arredores;
 Trajetos na escola;
 Caminho casa-escola;
V- DATAS COMEMORATIVAS























Carnaval;
Dia Internacional da Mulher;
Início do Outono;
Dia da água;
Dia do circo;
Aniversário da Escola;
Páscoa;
Dia Nacional do Livro Infantil
Dia do Índio;
Dia de Tiradentes;
Descobrimento do Brasil;
Dia do Trabalho;
Dia das Mães;
Abolição da escravatura;
Dia Mundial do Meio Ambiente;
Início do Inverno;
Festas Juninas;
Dia dos Pais;
Dia do Estudante;
Semana do Folclore;
Aniversário da Cidade;
Dia da Pátria;









Dia da árvore;
Dia da criança;
Dia do Professor;
Dia da Proclamação da República;
Dia da Bandeira;
Dia da Consciência Negra;
Natal;

VI- SUGESTÕES DE LEITURAS
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A escola do Marcelo – Ruth Rocha;
A família do Marcelo – Ruth Rocha;
Ana e Ana – Célia Cristina;
Crianças como você – Barnabas e Anabel Kindersley;
Declaração Universal dos Direitos Humanos – Ruth Rocha e Otávio Rot;
Dia e noite – Mary e Eliardo França;
Em volta do quarteirão – Anna Flora;
Eu me lembro – Gerda Brentani;
Jac tic tac – Autumn Publishing;
João Feijão – Sylvia Orthof;
O céu das crianças: Dez histórias de meninos e estrelas – Paulo Freire;
O livro dos sentidos – Ricardo Azevedo;
O movimento da vida – Carlos Alberto de Matos Ferreira;
O relógio mandão – Lais Corrêa de Araujo;
O tempo tem linha? – Adelídia Chiarelli e Lucia Maria Paleari;
Os cinco sentidos – Bartolomeu Campos de Queiroz;
Os meses do ano – Amir Piedade;
Os olhos que não queriam dormir – Maria Antonia Ramos Coutinho;
Para onde vai a quinta-feira – Janeen Brian;
Que trânsito maluco! – Cláudio Martins;
Tem de tudo nesta rua... – Marcelo Xavier;
Um mundo de crianças – Ana Busch e Caio Vilela;
Uma escola assim, eu quero pra mim – Elias José;
Vizinho, vizinha – Graça Lima;
O tempo – Ivo Minkovicius;
Tempo, tempo, tempo: quem pode com ele? – Vitória Rodrigues e Silva;
Como passa o tempo? – Ana Vicente;
Por que somos de cores diferentes? – Carmen Gil;
A menina, o cofrinho e a vovó – Cora Coralina;
Escrita: uma grande invenção – Silvana Costa;
Meu primeiro livro dos cinco sentidos – Naiara Raggiotti;
Quem mora no jardim? – Mirna Pinsky;
A poluição tem solução! – Guca Domenico;
Que delícia de bolo! – Elza Calixto e Sílvia Calixto;
Se o lixo falasse... – Fernando Carraro;
Mini Larousse da reciclagem – Naiara Raggiotti;

VII- AVALIAÇÃO
A avaliação será um processo formativo, contínuo, mediante a realização das atividades
cotidianas, das quais o professor irá analisar e avaliar o avanço dos alunos em relação às
expectativas de aprendizagem:
 Busca responder às perguntas, pensando e criando hipóteses;
 Expõe suas ideias e modos de resolver problemas;
 Interessa-se pela maneira de viver de diferentes grupos;
 Utiliza, com ajuda do professor, diferentes fontes para buscar informações;
 Demonstra respeito em relação às diferenças;
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 Interage com as diferentes tradições culturais e as utiliza em suas brincadeiras, jogos e
apresentações; ’
 Estabelece relações entre os fenômenos da natureza de diferentes regiões (relevo,
rios, chuvas, secas, etc) e as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem;
 Utiliza, com ajuda dos adultos, fotos, relatos e outros registros para a observação de
mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo;
 Registra e representam de diferentes maneiras os conhecimentos construídos;
 Registra informações utilizando diferentes formas: desenhos, textos orais ditados ao
professor, comunicação oral registrada em gravador, etc.;
 Valoriza e desenvolve atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e
do meio ambiente;
 Estabelece algumas relações entre algumas espécies vegetais e suas necessidades
vitais;
 Conhece os cuidados básicos para o crescimento dos vegetais, por meio da sua
criação e cultivo;
 Identifica necessidades físicas e sabe satisfazê–las com independência. Exemplos:
sede, frio, calor, etc;
 Aprende cuidados básicos de higiene. Exemplo: lavar as mãos, após ida ao banheiro e
antes de comer;
 Movimenta-se com segurança, identificando situações cotidianas de risco contra sua
integridade física;
 Oferece ajuda a um colega quando se faz necessário;
 Desenvolve hábitos de cuidados com o ambiente, cuidados com o lixo, economia de
água, etc;
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3º ANOS:
ANO LETIVO:
COMPONENTE CURRICULAR
LÍNGUA PORTUGUESA (11 AULAS SEMANAIS)
I- OBJETIVO GERAL
Dar sequência ao trabalho de alfabetização num processo contínuo, para que os
alunos adquiram um conhecimento cultural político e social que possibilite
compreender a cidadania como exercício de direitos e deveres diante do seu
universo e propicie-lhe condições para sua integração na sociedade de forma crítica
e dinâmica. Nas séries iniciais, o aluno deverá desenvolver habilidades de ouvir o
outro e articular.
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
As práticas educativas devem ser organizadas de modo a garantir progressividade
ao aluno de aquisição das seguintes capacidades:
 Usar a linguagem com eficácia, sabendo adequá-la a intenções e situações
comunicativas que queiram conversar num grupo, expressar sentimentos e
opiniões, defender pontos de vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas
estudados.
 Participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e
considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar.
 Ler textos diversos, combinando estratégias de decifração com estratégia de
seleção, antecipação, inferência e verificação.
 Escrever textos diversos, utilizando a escrita alfabética e preocupando-se com a
forma ortográfica.
 Produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da
mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem
a intenção comunicativa.
 Reconhecer e utilizar na produção de textos algumas das convenções fixas e
externas ao sistema de representação da linguagem escrita.
 Treinar habilidades de: saber ouvir, esperar a vez de falar e respeitar a opinião
do colega.
 Identificar, em situações de recepção a função social dos textos, a unidade
temática do texto lido, a organização dos diferentes textos (narração, poemas,
bilhetes, fábulas e outros).

III- METODOLOGIA
















Expressão e interpretação de vivências de diferentes formas de manifestação.
Conversas, relatos, comentários, debates, dramatizações.
Leitura de textos diversos.
Leitura de obras literárias.
Reescrita de histórias conhecidas da oralidade popular (contos, causos
folclóricos...).
Leitura de imagem (obras de arte, cartazes, banner).
A interpretação que se sustenta no próprio texto.
As diferentes interpretações que vão além do texto.
As diferentes maneiras de construir outros textos a partir de textos lidos.
Músicas variadas e relacionadas aos conteúdos em desenvolvimento.
Identificar e separar sílabas das palavras oportunizando todas as possíveis
maneiras de utilizá-las no final da linha.
Aplicar regras ortográficas em diferentes tipos de exercícios.
Aplicar as letras maiúsculas adequadamente em diferentes tipos de textos.
Produção de textos individual, em duplas e em grupos.
Trabalhar as modalidades de leitura (Leitura silenciosa e oral, leitura individual,
em duplas, por fileiras e compartilhada).

IV- RECURSOS DIDÁTICOS










Jogos pedagógicos;
Fichas de leitura de diferentes gêneros;
Alfabeto móvel;
Atividades xerocadas;
Jogos: quebra-cabeça, jogos de palavras, bingo;
Recortes de jornais, revistas e rótulos;
Vídeos e livros;
Programa Ler e Escrever;
Informática;

V- CONTEÚDOS
 Atividades de reflexão sobre o sistema de escrita (atividades permanentes).
 Comunicação oral (leitura diária - Todos os dias de diversos gêneros textuais Leitura em voz alta feita pelo professor/ Diária/ Compartilhada/ Programada/
Breve - Reconto, dramatização, roda de leitura, exposição de ideias e outros)
 Segmentação
 Estruturação de textos diversos
 Leitura e interpretação de Gêneros textuais (Textos literários: narrativas, contos,
lendas, e poemas/ Textos jornalísticos, instrucionais, crônicas, entrevistas,
reportagens, História em quadrinhos, biografia e etc/ Textos de divulgação
científica).
 Produção de texto (Listas diversas e de acordo com o conteúdo que está sendo
trabalhado, final de contos de autoria e reescritas)

PROGRAMA LER E ESCREVER e LIVRO DIDÁTICO:
CRESCER ( Editora do Brasil)
1° SEMESTRE
A- LEITURA PELO PROFESSOR
2 textos instrucionais
5 Poemas: Vinícius de Moraes.
10 Textos Variados (crônicas, contos tradicionais, música, etc...).
B- LIVRO DIDÁTICO:
UNIDADE 1
 Gênero: Instrucional – Vamos Jogar? p.7
 Leitura 1- Jogo de damas p.9
 Estudo da escrita: sílabas p.15; classificação quanto ao número de silabas p.17;
sílaba tônica p.18; classificação quanto à posição da sílaba tônica p.19
 Giramundo – Todas as crianças têm o direito de se divertir! p. 22
 Leitura 2- Jogo da onça p.24
 Estudo de texto- estudo da escrita p. 26; as palavras no dicionário p.28
 Produção de texto- regra de jogo p.30
 Oralidade- explicação oral de brincadeira p.32
 Outra leitura – cobra cega p.33
 Retomada – p.34
 Periscópio – 36
UNIDADE 2
 Gênero – Reportagem – Textos Jornalísticos
 De olho nos fatos p. 37
 Leitura 1 – Na era das mensagens de celular, crianças colecionam selos postais
p. 39
 Estudo do texto p.41
 Estudo da Escrita – Acentuação de palavras monossílabas e oxítonas p. 45
 Leitura 2 – Dragão – marinho – vermelho é filmado pela primeira vez p. 48
 Estudo do texto p. 50
 Estudo da Escrita – Palavras com G e GU p. 53
 Jogo de palavras p. 57
 Oralidade – Apresentação de reportagem p. 58
 Produção de texto – Reportagem – p.60
 Outra Leitura- O colecionador de manhãs p. 61




Retomada p. 64
Periscópio p. 66

C - LER E ESCREVER: - Sequencia de Pontuação:
- Atividade 1– Apresentação da Sequencia Didática.
- Atividade 2A – Leitura em voz alta pelo(a) professor(a) do conto “ Chapeuzinho Branco;
- Atividade 2B – Análise coletiva de trecho do conto “ Chapeuzinho Branco”;
- Atividade 2C – Análise em duplas de trecho do conto “ Chapeuzinho Branco”;
- Atividade 2 D – Elaboração do quadro síntese sobre o uso dos sinais de pontuação.
- Atividade 3A– Transcrição do trecho do conto “ Chapeuzinho Branco”, utilizando os
sinais de pontuação ( atividade coletiva);
- Atividade 3B – Trancrição do trecho do conto inserindo os sinais de pontuação
(atividade em duplas);
- Atividade 3C – Revisão coletiva de um trecho do conto transcrito pelos estudantes.
- Atividade 4A– Reescrita do trecho final do conto “ Chapeuzinho Branco”;
- Atividade 4B – Revisão coletiva de um texto reescrito pelas duplas;
- Atividade 4C – Revisão em duplas.
C 1 - LER E ESCREVER: Projeto didático: Contos e encantos
- Atividade 1– Apresentação do Projeto didático.
- Atividade 2A – Leitura em voz alta pelo(a) professor(a) do conto “ A Bruxa e o
Caldeirao”;
- Atividade 2B – Leitura colaborativa e análise dos recursos lingüísticos utilizados pelo
autor no conto “ A bruxa e o caldeirão”;
- Atividade 2C – Leitura em voz alta do conto “ Joãozinho-sem-medo”;
- Atividade 2 D – Leitura colaborativa e análise de trecho do texto “ Joãozinho sem
medo”;
- Atividade 2E– Leitura em voz alta do conto “ Ali Babá e os quarentas ladrões”;
- Atividade 2F – Leitura colaborativa e análise do trecho do conto “ Ali Babá e os
quarenta ladrões”;
- Atividade 2G – Leitura colaborativa e análise do trecho do conto “ Ali Babá e os
quarenta ladrões”.
- Atividade 3A– Leitura de trecho do conto “ Ali Babá e os quarenta ladrões”;
- Atividade 3B – Reconto do trecho lido do conto “ Ali Babá e os quarenta ladrões;
- Atividade 3C – Recuperação dos episódios e planejamento do trecho que será
produzido;
- Atividade 3D–Reescrita em duplas;
- Atividade 3E – Revisão coletiva com foco nos recursos discursivos”;
- Atividade 3F – Revisão em duplas.
- Atividade 4A – Leitura em voz alta de novo trecho do conto “ Ali Babá e os quarenta
ladrões”;
- Atividade 4B– Reconto do trecho lido pelo(a) professor(a) do conto “ Ali Babá e os
quarentas ladrões”;
- Atividade 4C – Recuperação dos episódios e planejamento do trecho que será
produzido;
- Atividade 4D – Reescrita individual com apoio do professor;
- Atividade 4E – Revisão coletiva;
- Atividade 4F – Revisão individual com apoio do professor.
- Atividade 5A – Produção do mural;
- Atividade 5B– Avaliação do percurso roda de conversa.

D- PRODUÇÃO TEXTUAL:
- Reescrita do conto Chapeuzinho Branco.
- Reescrita do conto A Bruxa e o caldeirão.
- Reescrita do conto Joãozinho sem medo.
- Reescrita do conto Ali Babá e os quarenta ladrões.
E – ATIVIDADES PERMANENTES:
- RODA DE LEITURA – Visita à biblioteca, leitura e indicação literária; Roda de gibi;
Roda da revista Recreio.
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse
bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 3 aulas semanais para complemento ao Ler e Escrever e Estudos
Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Sequência didática “Pontuação”.
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Projeto Didático “Contos e Encantos”.
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 4 aula semanal para realização das seguintes
atividades:
 Treino da letra cursiva;
 Trechos para segmentação;
 Trecho para pontuação;
 Analise Lingüística.

2° BIMESTRE

A- LEITURA PELO PROFESSOR
5 Poemas.
15 Textos Variados (piadas, contos tradicionais, curiosidades, carta de leitor, etc...).
B- LIVRO DIDÁTICO:
- UNIDADE 3
Gênero: Entrevista
 Perguntas e respostas para conhecer pessoas p. 67
 Leitura 1 – Vida de índio p. 70
 Estudo do texto p. 72
 Giramundo – Os povos indígenas p. 74
 Estudo da escrita – palavras com C e QU p. 76
 Leitura 2 – Entrevista com Décio Gioielli p. 78
 Estudo do texto p.82









Outra leitura – O leão e o atalho p. 84
Estudo da escrita – palavras com R e RR p. 87; parágrafos p.89; pontuação p.
91
Oralidade – Você é o entrevistador p. 92
Produção de texto – Transcrição de entrevista p. 95
Retomada p. 98
Construir um mundo melhor – Instrumentos musicais de sucata p. 100
Periscópio p. 102

UNIDADE 4
Gênero Literário Popular - Literatura de Cordel (Poemas)
 Poemas de Cordel p. 103
 Leitura 1 – Desafio do trava-línguas p. 105
 Estudo do texto p.108
 Oralidade – Recital de trava-línguas p. 110
 Estudo da língua – Substantivo p. 111; Verbos p. 114
 Leitura 2 – Contos encantados em cordel p. 115
 Estudo texto p. 119
 Estudo da escrita – Com O ou U ? p. 121
 Produção de texto – Poema de cordel p. 122
 Outra Leitura- João e o Pé de Feijão p. 124
 Retomada p.126
 Construir um mundo melhor – Exposição de xilogravuras p. 128
 Periscópio p. 130
C - LER E ESCREVER: Sequência didática - Ortografia:
- Atividade 1 – Ditado Interativo.
- Atividade 2 – Releitura com focalização.
- Atividade 3 – Escrita de poema de textos de memória e revisão com foco na ortografia.
- Atividade 4 – Análise de textos – Música.
- Atividade 5 – Análise de texto – Quadrinha.
C 1 - LER E ESCREVER: Sequência didática – Tiras em quadrinhos: um tesouro a
descobrir:
- Atividade 1 – Apresentação da sequencia didática.
- Atividade 2A – Leitura colaborativa de tiras em quadrinhos;
- Atividade 2B – Conhecendo novos personagens;
- Atividade 2C – Explorando ambientes virtuais.
- Atividade 3A – Leitura da tira em quadrinhos “ Prá frente é que se anda...”
- Atividade 3B – Análise dos recursos gráficos.
- Atividade 4A – Leitura de tiras em quadrinhos individualmente.
C 2 - LER E ESCREVER: Projeto didático – Literatura de cordel:
- Atividade 1 – Conhecendo o projeto.
- Atividade 2A – Leitura em voz alta do cordel “ Chapeuzinho Vermelho” de Rosas Regis;
- Atividade 2B – Leitura compartilhada e análise dos recursos lingüísticos utilizados pelo
autor no cordel “Chapeuzinho Vermelho ;
- Atividade 2C – Acompanhar leitura;

- Atividade 2D – Leitura em duplas.
- Atividade 3A – Análise de áudios e vídeos com declamações de cordéis.
- Atividade 4A – Planejamento da produção coletiva do cordel;
- Atividade 4B – Revisão coletiva com foco nas características do gênero.
E- PRODUÇÃO TEXTUAL:
- Escrita de um Cordel.
F – ATIVIDADE PERMANENTE:
- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista
Recreio.
- LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIAs EM QUADRINHOS – Contextualizar a
personagem, explicitando suas características, dados sobre o autor e contexto de
produção.
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse
bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 3 aulas semanais para complemento ao Ler e Escrever e Estudos
Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Sequência didática “Ortografia”.
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Projeto Didático “Literatura de Cordel”.
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 3 aula semanal para realização das seguintes
atividades:
 RODAS DE LEITURA;
 Atividades que precisam ser continuadas do 1º Bimestre.

3° BIMESTRE
A-LEITURA PELO PROFESSOR
Textos Variados (piadas, contos tradicionais, curiosidades, carta de leitor, etc...).
B- LIVRO DIDÁTICO:
UNIDADE 5
 Gênero: Infográfico – Artigo de divulgação científica
 Divulgação do conhecimento p.131
 Leitura 1- Por que devemos nos preocupar com a extinção das espécies?
Ciência Hoje das Crianças p.133
 Estudo do texto p. 136
 Giramundo – Animais dispersores p.140
 Estudo da escrita – Com E ou I ? p.142
 Outra Leitura – Deu minhoca na história p. 144
 Estudo da Língua – Adjetivos p. 148





Oralidade – Exposição oral p. 150
Retomada p. 152
Periscópio p.154

UNIDADE 6
Gênero: Anúncio
 Propagandas para convencer p. 155
 Leitura 1 - Outdoors (meio ambiente) p. 158
 Estudo do texto – p. 159
 Estudo da língua – Verbos no modo Imperativo p. 162
 Estudo da escrita – Til, M e N p. 164
 Jogo de palavras – p. 165
 Leitura 2 – Cartaz (Inclusão social) p. 166
 Estudo do texto p. 167
 Outra leitura – Inclusão Social p. 170
 Estudo da língua – Concordância: substantivo e adjetivo p. 174
 Oralidade – Relato de opinião p.176
 Produção de texto – Propaganda Institucional p. 178
 Retomada p. 180
 Construir um mundo melhor – Feira de troca de brinquedos p. 182
 Periscópio p. 184
C - LER E ESCREVER: Sequência didática C 2 - LER E ESCREVER: Projeto didático –
E- PRODUÇÃO TEXTUAL:
F – ATIVIDADE PERMANENTE:
- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista
Recreio.
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse
bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 3 aulas semanais para complemento ao Ler e Escrever e Estudos
Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Sequência didática “Ortografia”.
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Projeto Didático “Literatura de Cordel”.
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 3 aula semanal para realização das seguintes
atividades:
 RODAS DE LEITURA;
 Atividades que precisam ser continuadas do 1º Bimestre.

4° BIMESTRE
A-LEITURA PELO PROFESSOR
Textos Variados (piadas, contos tradicionais, curiosidades, carta de leitor, etc...).
B- LIVRO DIDÁTICO:
UNIDADE 7
Gênero:Texto instrucional
 Leitura 1 – Porta-retratos – p.187
 Estudo do texto p. 188
 Verbos no infinitivo p. 191
 Leitura 2 – Tsuru (dobradura) p. 194
 Estudo do texto p.196
 Estudo da escrita p. 198
 Formação de palavras p. 200
 Outra leitura p. 203
 Oralidade: tutorial p. 207
 Produção de texto: instrução de montagem p. 210
 Retomada p. 212
 Periscópio p. 214
UNIDADE 8
Gêneros: carta pessoal e carta do leitor
 Leitura 1 – Peter Pereira (e-mail) p. 217
 Estudo do texto p. 219
 Giramundo: Histórias das cartas p. 224
 Estudo da escrita (Palavras com S e SS) p. 227
 Outra leitura: Carta de leitor p. 229
 Estudo da língua: Sujeito e predicado p. 231
 Produção de texto: e-mail p.234
 Oralidade: Debate p. 236
 Retomada p. 240
 Construir um mundo melhor: Plante uma árvore p. 242
C - LER E ESCREVER: Sequência didática C 2 - LER E ESCREVER: Projeto didático –
E- PRODUÇÃO TEXTUAL:
F – ATIVIDADE PERMANENTE:

- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista
Recreio.

OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse
bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 3 aulas semanais para complemento ao Ler e Escrever e Estudos
Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Sequência didática “Ortografia”.
- LER E ESCREVER: 2 aula semanal para Projeto Didático “Literatura de Cordel”.
- ATIVIDADE PERMANENTE:
atividades:

– 3 aula semanal para realização das seguintes

 RODAS DE LEITURA;
 Atividades que precisam ser continuadas do 1º Bimestre.

VI- AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e paralela, mediante a realização das atividades e
participação nas aulas. A mesma será de caráter diagnóstica, procurando sempre
perceber o processo de crescimento do aluno.

COMPONENTE CURRICULAR

MATEMÁTICA (07 AULAS SEMANAIS)

I- OBJETIVOS GERAIS
 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e
transformar o mundo a sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual,
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para
resolver problemas.
 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos do ponto de vista do
conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles,
utilizando para isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico,
algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); selecionar, organizar e produzir
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente.
 Resolver situações-problemas, sabendo validar estratégias e resultados,
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução,
dedução, analogia, estimativa e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos,
bem como instrumentos tecnológicos disponíveis.
 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos
matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de
soluções.
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMEROS E OPERAÇÕES
 Ler, escrever, comparar e ordenar números pela compreensão das
características do sistema de numeração decimal.
 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
dado.
 Utilizar a calculadora para produzir e comparar escritas numéricas.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados da adição e da subtração.
 Organizar fatos básicos (tabuadas) da adição pela identificação de
regularidades e propriedades.
 Ler, escrever, comparar e ordenar números.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos
significados da multiplicação e da
divisão.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados da adição e da subtração.
 Organizar fatos básicos (tabuadas) da adição pela identificação de
regularidades e propriedades.
 Organizar os fatos básicos (tabuadas) da subtração pela identificação de
regularidades e propriedades.

 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados da multiplicação e da divisão.
 Calcular resultados de multiplicação e divisão, por meio de estratégias
pessoais.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados da adição e da subtração.
 Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a realização do cálculo
mental, exato e aproximado de adições e também uma técnica convencional
para calcular o resultado de adições e subtrações.
 Utilizar sinais convencionais (+,-, =) na escrita de operações de adição e
subtração..
 Utilizar estimativas para avaliar a adequação do resultado de uma adição ou de
uma subtração e usar a calculadora para desenvolvimento de estratégias de
verificação e controle de cálculos.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados da multiplicação e da divisão.
 Utilizar sinais convencionais (x,:,=) na escrita de operações de multiplicação e
divisão.
 Construir fatos básicos da multiplicação (por 2, por 3, por 4, por 5) a partir de
situações-problema, para constituição de um repertório a ser utilizado no
cálculo.
 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos significados das operações.
 Construir fatos básicos da divisão (por 2, por 3, por 4, por 5) a partir de
situações-problema, para constituição de um repertório a ser utilizado no
cálculo.
GRANDEZAS E MEDIDAS
 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e realizar possíveis trocas
entre cédulas e moedas em função de seus valores.
 Estabelecer relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano.
 Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas de
comprimento.
 Produzir escritas que representem o resultado de uma medição de
comprimento, comunicando o resultado por meio de seus elementos
constitutivos.
 Reconhecer de unidades usuais de medida como metro, centímetro e
quilômetro.
 Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas de massa.
 Produzir escritas que representem o resultado de uma medição de massa,
comunicando o resultado por meio de seus elementos constitutivos.
 Reconhecer de unidades usuais de medida como quilograma e grama.
 Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas de capacidade.
 Produzir escritas que representem o resultado de uma medição de capacidade,
comunicando o resultado por meio de seus elementos constitutivos.
 Reconhecer de unidades usuais de medida como litro, e decilitro.



Fazer a leitura de horas e resolver problemas que envolvam a compreensão
das horas.
 Utilizar unidades usuais de temperatura em situações problema.
 Estabelecer algumas relações entre unidades de medida mais usuais, fazendo
conversões simples.
ESPAÇO E FORMA
 Ler, interpretar e representar a posição de um objeto ou pessoa no espaço pela
análise de maquetes, esboços, croquis.
 Ler, interpretar e representar a movimentação de um objeto ou pessoa no
espaço pela análise de maquetes, esboços, croquis que mostrem trajetos.
 Identificar semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos
e retângulos, pirâmides e triângulos.
 Identificar planificações de algumas pirâmides e prismas.
 Identificar características de figuras poligonais.
 Explorar características de figuras quadrangulares.
 Explorar características de figuras triangulares.
 Realizar a composição e a decomposição de figuras planas.
 Explorar a simetria em figuras planas.
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO









Ler, interpretar e construir tabelas simples.
Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.
Ler e interpretar gráficos de colunas.
Ler e interpretar gráficos de barras.
Produzir textos escritos a partir da interpretação de tabelas simples.
Produzir textos escritos a partir da interpretação de tabelas de dupla entrada.
Produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos de colunas.
Produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos de barras.

III- METODOLOGIA
• Rodas de contagem que estimulem os alunos a buscarem estratégias que facilitem a
identificação de quantidades;
• Situações envolvendo números para que os alunos possam identificar a função que eles
desempenham naquele contexto: números para quantificar, números para ordenar, entre
outros.
• Construção de fichas de identificação de cada aluno contendo números que indicam
diferentes aspectos, por exemplo: idade, peso, altura, número de pessoas que moram na
mesma casa, datas de nascimentos, número de animais que possui, entre outros.
Proporcionar um espaço onde as crianças possam trocar as fichas e ler e interpretar as
informações numéricas.
• Atividades de comparação de quantidades entre duas coleções, verificando se possuem o
mesmo número de elementos, ou se possuem mais ou menos, utilizando para isso diferentes
estratégias: correspondência um a um e estimativas.

• Situar pessoas ou objetos numa lista ordenada, por exemplo: ordenar uma sequencia de
fatos, identificar a posição de um jogador numa situação de jogo.
• Jogos de trilha para indicar avanços e recuos numa pista numerada. Jogos de trocas para
estabelecer equivalência entre valores de moedas e cédulas.
• Construção e análise de cartazes e quadros numéricos que favoreçam a identificação da
sequencia numérica, como, por exemplo, o calendário.
• Registro e observação dos números das ruas: onde começa, onde termina, a numeração de
um lado é igual à do outro. E como se dá a numeração entre uma casa e outra, ela é ou não
sequencial, levantamento do número da casa dos alunos.
• Atividades para compreender que os números podem ser utilizados em diferentes
contextos.
• Atividades que façam uso de cédulas e moedas, ábaco e calculadoras.
• Identificação de resultados de cálculos usando estimativas.
• Relatos de trajetos e construções de itinerários de percursos conhecidos ou a partir de
instruções dadas oralmente e por escrito.
• Desenhar o percurso de casa à escola e propor que os alunos troquem e comparem seus
desenhos e façam a leitura do percurso dos colegas.
• Leitura de guias de ruas, mapas e croquis fazendo uso das referências de localização.
• Jogos para adivinhar um determinado objeto referindo-se apenas ao formato dele.
• Construções de dobraduras e quebra-cabeças para criar mosaicos com formas geométricas
planas e observar simetrias.
• Classificação de sólidos geométricos a partir de critérios como: superfícies arredondadas e
superfícies planas, vértices, entre outras.
• Montagem e desmontagem de caixas com formatos diferentes para observar a planificação
de alguns sólidos geométricos.
• Atividades de dobradura para identificar eixos de simetria e retas paralelas.
• Atividades de medida utilizando partes do corpo e instrumentos do dia-a-dia: fita métrica,
régua, balança, recipiente de um litro, que permitam desenvolver estimativas e cálculos
envolvendo as medidas.
• Atividades que explorem padrões de medidas não convencionais como, por exemplo, medir
o comprimento da sala com passos.
• Observação de embalagens para identificar grandezas e suas respectivas unidades de
medidas.
• Atividades que permitam fazer marcações do tempo e identificar rotinas: manhã, tarde e
noite; ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês, ano; hora, minuto e segundo.
• Observação de instrumentos usados para medir: balanças, fitas métricas, relógios de
ponteiro e digital, ampulhetas, cronômetros.
• Comparação entre dimensões reais e as de uma representação em escala, percebendo que
muitos objetos não podem ser representados em suas reais dimensões, como, por exemplo:
um carro, um caminhão, uma casa.
• Leitura e discussão sobre dados relacionados à saúde, educação, cultura, lazer,
alimentação, meteorologia, pesquisa de opinião, entre outros, organizados em tabelas e
gráficos (barra, setores, linhas, pictóricos) que aparecem em jornais, revistas, rádio, TV,
internet.
• Organização de pesquisas relacionadas a assuntos diversos: desenvolvimento físico e
aniversário dos alunos, programas de TV preferidos, animais de que mais gostam, entre

outros.

IV- CONTEÚDOS

1° BIMESTRE

EMAI – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

BURITI MAIS MATEMÁTICA (Buriti - Editora Moderna)

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 1 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
1– ler, escrever, comparar e ordenar números pela
compreensão das características do sistema de
numeração decimal.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos
de ensino)
UNIDADE 1 : Sistema
de numeração decimal
( pág. 10 a 18)
UNIDADE 1: Revisão (
pág. 28 e 29)
UNIDADE 1:Sistema
de numeração ( pág.18
e 19)

2– 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.
3– Contar, em escalas ascendentes e descendentes, UNIDADE 1:Sistema
a partir de qualquer número dado.
de numeração ( pág.
20 e 21)
4– utilizar a calculadora para produzir e comparar UNIDADE : Adição e
escritas numéricas
Subtração ( pág.45 e
50)
5– analisar, interpretar, resolver e formular situações- UNIDADE 2:Adição e
problema; compreender alguns dos significados da subtração ( pág. 30 a
adição e da subtração.
57)
UNIDADE 2: Adição e
subtração ( pág. 60 e
61)
6– Organizar fatos básicos (tabuadas) da adição pela UNIDADE
5:Multiplicação (pág.
identificação de regularidades e propriedades
110 a 113)
1– Reconhecer cédulas e moedas que circulam no UNIDADE
Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas e 3:Grandezas e
moedas em função de seus valores.
medidas ( pág. 72 a
83)
Grandezas e
Medidas

1– ler, interpretar e representar a posição de um UNIDADE 4:
objeto ou pessoa no espaço pela análise de Localização e
maquetes, esboços, croquis.
movimentação ( pág.
88 a 95)

Tratamento da
Informação

1– ler, interpretar e construir tabelas simples.

UNIDADE 1: Sistema
de numeração decimal
( pág. 26 e 27)
UNIDADE 2:Adição e
subtração ( pág. 58 e
59)

I- Eixos
Números e
operações

Espaço e
Forma

UNIDADE 3 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
1 – ler, escrever, comparar e ordenar
números.
2 – Analisar, interpretar e resolver
compreendendo alguns dos significados
damultiplicação e da divisão.
3 – Construir fatos fundamentais da
multiplicação.
1 – Identificar semelhança e diferenças
entre cubos e quadrados, paralelepípedos
e retângulos, pirâmides e triângulos.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de ensino)

UNIDADE 5:Multiplicação( pág. 108
a 119)
UNIDADE6:Geometria ( pág. 130 a
136)

Grandezas e
Medidas

Tratamento da
Informação

I- Eixos
Números e
operações

Espaço e
Forma
Grandezas e
Medidas
Tratamento da
Informação

1 – Resolver problemas que envolvam a
compreensão
de
medidas
de
comprimento.
2 – Produzir escritas que representem o
resultado
de
uma
medição
de
comprimento, comunicando o resultado
por meio de seus elementos constitutivos.
3 – Reconhecer unidades usuais de
medida – metro, centímetro e quilômetro.
1 – ler e interpretar dados numa tabela
simples

UNIDADE 2 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
1 – Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema, compreender alguns
dos significados da adição e da subtração.
2 – Organizar fatos básicos (tabuadas) da
adição pela identificação de regularidades
e propriedades.
1 – Ler, interpretar e representar a
movimentação de um objeto ou pessoa no
espaço pela análise de maquetes, esboços
e croquis que mostrem trajetos.
1 – Estabelecer relação entre unidades de
tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano.
1 – Ler e interpretar tabelas simples
2 – Ler e interpretar dados em gráficos de
colunas

UNIDADE 7: Mais grandezas e
medidas ( pág. 158 a 161)
UNIDADE 7: Mais grandezas e
medidas (pág. 154 a 157)

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de ensino)

UNIDADE 4: Localização e
movimentação ( pág. 96 a 107)

UNIDADE 3:Grandezas e medidas (
pág.84 e 85)

3° BIMESTRE

4° BIMESTRE

COMPONENTE CURRICULAR
CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA (2 AULAS
SEMANAIS)
I- OBJETIVO GERAL
 Estimular a iniciação as diferentes áreas do conhecimento científico, garantindo
a abordagem de maneira integrada de aspectos centrais de História, Geografia
e Ciências, contemplando os conteúdos conceituais das três áreas.
II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS



























Trabalhar o reconhecimento, no cotidiano, dos referenciais espaciais de
localização, distância e orientação e desenvolver a capacidade de
representação espacial e sua leitura;
Estimular os alunos a observar a diversidade de formas de vida animal que
habitam os mesmos espaços que os humanos, o que possibilita sensibilizar
para a valorização da diversidade biológica, tirando o ser humano do centro de
referência da questão ambiental;
Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que ele estabelece com
outros grupos em tempos e espaços diferentes;
Permitir aos alunos questionar a sua própria realidade, identificando alguns
problemas e refletindo sobre possíveis soluções e desenvolver a observação e
a capacidade questionamento;
Estimular os alunos a reconhecer algumas permanências e transformações no
espaço social, cultural e natural;
Instigar os alunos a estabelecer relações entre elementos do presente e do
passado e a capacidade de distinguir diferentes condições sociais através de
estudos das moradias no tempo e no espaço;
Desenvolver nos alunos a habilidade de investigar, experimentar e perceber
elementos do seu entorno: suas transformações e sua periodicidade;
Fornecer elementos para que os alunos possam analisar a paisagem,
reconhecendo nela aspectos naturais e culturais além da perspectiva das
mudanças e permanências;
Refletir sobre as conseqüências das mudanças geradas no ambiente;
Compreender a importância da alimentação como fonte de energia para os
seres vivos;
Entender que as plantas produzem seu próprio alimento;
Classificar os animais de acordo com seus hábitos alimentares;
Conhecer o trajeto do alimento no corpo humano;
Reconhecer que uma alimentação saudável depende de uma dieta equilibrada
em termos de variedade e quantidade de nutrientes;
Compreender que a alimentação no Brasil é resultante da influência de diversos
povos;
Compreender que respirar é essencial para a vida;
Entender que o sangue é o responsável pela distribuição dos nutrientes e do
gás oxigênio por todo o corpo;
Compreender que os músculos, os ossos e as articulações atuam
conjuntamente na realização dos movimentos;
Compreender que os municípios em sua maioria são formados por área urbana
e área rural;
Identificar as principais atividades de trabalho no campo e na cidade e destacar
aquelas que se voltam a produção de alimentos;
Compreender o conceito de agricultura e reconhecer algumas das condições
favoráveis para a prática agrícola;
Conhecer os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil;
Compreender o conceito de pecuária e reconhecer os alimentos e as matériasprimas que essa atividade fornece;
Reconhecer que as atividades humanas geram impactos nos ambientes, tanto
no campo quanto na cidade;














III














Conhecer o conceito de extrativismo;
Relacionar a atividade industrial a transformação de matérias-primas obtidas da
agricultura, da pecuária e do extrativismo;
Identificar os principais meios de transporte e suas respectivas vias de
circulação;
Perceber que os meios de transporte evoluíram ao longo do tempo;
Identificar o tipo de transporte mais utilizado no Brasil;
Entender que o ar é uma mistura de gases e que alguns desses gases são
essenciais para os seres vivos;
Compreender que a atmosfera é importante para a vida no planeta;
Compreender que a maioria dos meios de transporte gera poluição;
Compreender a importância da comunicação entre as pessoas;
Conhecer diferentes formas de se comunicar;
Entender que os animais também se comunicam;
Perceber a existência de diferentes meios de comunicação e explorar suas
características;
Relacionar a evolução dos meios de comunicação aos avanços tecnológicos;
METODOLOGIA
Propor sequências de atividades e/ou projetos didáticos que envolvam
estabelecer relações entre o ambiente e os seres vivos, seus modos de vida e
as transformações pelas quais passam;
Saber elaborar perguntas que despertam a curiosidade dos alunos;
Considerar o conhecimento das crianças acerca dos assuntos em estudo;
Fomentar, entre as crianças, curiosidade sobre a diversidade de hábitos, modos
de vida e costumes de diferentes épocas, lugares e povos;
Apresentar às crianças diferentes fontes para buscar informações, como
objetos, fotografias, documentários, relatos de pessoas, livros, mapas, etc;
Estimular o respeito às diferenças existentes entre os costumes, valores e
hábitos das diversas famílias e grupos, bem como, o reconhecimento de
semelhanças;
Proporcionar atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções
que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras;
Criar, a partir de questões, situações para que as crianças observem a
paisagem e suas variações, construam novos conhecimentos e os registrem;
Utilizar como suporte fotografias, cartões postais, documentários, filmes,
entrevistas, mapas, que retratem as variações da paisagem;
Partir do interesse das crianças e/ou instigá-las por meio de questões a
observar as formas de vida de animais e pequenos seres vivos presentes no
cotidiano que despertem a curiosidade dos alunos;
Oferecer oportunidades para que as crianças possam expor o que sabem sobre
os seres vivos que conhecem;
Oferecer oportunidades para que as crianças, a partir de questionamentos
sobre a relação entre luz, nutrientes, água e crescimento de vegetais,
acompanhem e cuidem de pequenos vasos na sala ou do cultivo de hortaliças
no espaço externo da instituição;
Criar condições para que as crianças possam atender às necessidades físicas
com independência;


























Tornar observável para a criança possíveis áreas de risco e auxiliá-la a
identificar situações de perigo;
Estimular as crianças a auxiliarem os colegas em situações cotidianas;
Estimular as crianças a economizarem água e a observarem a importância de
manter os locais em que convivemos limpos (a questão do lixo);
Observação e comparação;
Seleção e agrupamento;
Diferenciação entre visão oblíqua, visão de frente e visão vertical;
Localização;
Leitura das representações gráficas;
Desenvolvimento da coordenação motora e da sensibilidade estética;
Expressão por meio da linguagem gráfica;
Representação espacial;
Construção de maquetes;
Leitura de imagens;
Classificação;
Produção de horta;
Entrevista;
Experimentação;
Construção de modelo;
Produção de brinquedos;
Ordenação;
Formulação de hipóteses;
Escola (aniversário da escola);
Projeto de Combate a Dengue;
Higiene (escovação e cuidados com o corpo);

IV- CONTEÚDOS

LIVRO DIDÁTICO
ÁPIS INTERDISCIPLINAR: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA( Editora Ática)

1° BIMESTRE
UNIDADE 1 – EXPLORAR LUGARES (PÁGINAS 8 A 67)
Capitulo 1



Os lugares da cidade – p.08 a 27

Capitulo 2
 O bairro onde eu moro – p.28 a 33, p.42 a 47, p. 52 a 67

Capitulo 3
 Descobrir paisagens – p.42 a 47, p.52 a 67

2° BIMESTRE
UNIDADE 2 – CONVIVER (PÁGINAS 68 A 121)
Capitulo 4
 Conviver com animais – p.68 a 85
Capitulo 5
 Viver em grupo – p.86 a 90
Capitulo 6
 Os direitos das pessoas – p.94 a 121

3° BIMESTRE
UNIDADE 3 – PERCEBER AS MUDANÇAS (PÁGINAS 122 A 165)
Capitulo 7
 Observar os astros e os seres vivos é ver o tempo passar – p.122 a 131
Capitulo 8
 As paisagens também mudam – p.132 a 151
Capitulo 9
 Outras mudanças – p.152 a 165

4° BIMESTRE
UNIDADE 4 – NOSSA TERRA E NOSSA HITÓRIA (PÁGINAS 166 A 207)
Capitulo 10
 Minha moradia – p.166 a 177
Capitulo 11
 Nossas origens indígenas – p.180 a 191
Capitulo 12
 Nossas origens africanas – p.192 a 207

V- DATAS COMEMORATIVAS








Carnaval;
Dia Internacional da Mulher;
Início do Outono;
Dia da água;
Dia do circo;
Aniversário da Escola;
Páscoa;

















Dia Nacional do Livro Infantil
Dia do Índio;
Dia de Tiradentes;
Descobrimento do Brasil;
Dia do Trabalho;
Dia das Mães;
Abolição da escravatura;
Dia Mundial do Meio Ambiente;
Início do Inverno;
Festas Juninas;
Dia dos Pais;
Dia do Estudante;
Semana do Folclore;
Aniversário da Cidade;
Dia da Pátria;









Dia da árvore;
Dia da criança;
Dia do Professor;
Dia da Proclamação da República;
Dia da Bandeira;
Dia da Consciência Negra;
Natal;

VI- SUGESTÕES DE LEITURAS

























A rua é livre – Kurusa;
Brasileirinhos – Lalau;
Cidadania é quando... – Nilson José Machado;
Crianças da Amazônia – Maurício Veneza;
Entre neste livro: A Constituição para crianças – Liliana Iacocca e Michele
Iacocca;
Eu, você e tudo que existe – Liliana Iacocca e Siron Franco;
Histórias da Cazumbinha – Meire Cazumbá e Marie Anges Bordas;
Histórias da Preta – Heloisa Pires Lima;
Ninguém é igual a ninguém – Regina Otero e Regina Rennó;
Nós – Eva Furnari;
O bairro do Marcelo – Ruth Rocha;
Onde foi parar a luz da manhã? – Rosana Rios;
Viagens de um pãozinho – Sérgio Meurer;
Balas, bombons, caramelos – Ana Maria Machado;
O que Ana sabe sobre... alimentos saudáveis – Simeon Marinkovic;
Sabores da América – Ana Maria Pavez e Constanza Recart;
O tabuleiro da baiana – Sonia Rosa;
Ciranda – Arlene Holanda;
Bule de café – Luís Camargo;
Bumba-boi – Fabiana Ferreira Lopes;
O desafio da mãe-natureza – Audifax Rios;
Esmeralda: coração verde – Ivan Emberland e Oyvind Sveen;
Seringueira – Fabiana Werneck Barcinski;
Rubens, o semeador – Ruth Rocha;













Como vou? – Mariana Zanetti e Fernando de Almeida;
Os transportes – Michele Longour;
Foom foom: um barulho da cidade – Liliana Iacocca;
Tanta água – Marta Bouissou Morais;
O caminho do rio – Elza Yasuko Passini;
Ar: Pra que serve o ar? – Anna Claudia Ramos;
É um livro – Lane Smith;
Rádio 2031 – Cecília Cavalieri França;
A caixa preta – Tiago de Melo Andrade;
Abracadabra – Simone Goh;
Para que serve um livro? – Chloé Legeay;

 As paredes têm ouvidos – Fátima Miguez;
VII- AVALIAÇÃO
A avaliação será um processo formativo, contínuo, mediante a realização das
atividades cotidianas, das quais o professor irá analisar e avaliar o avanço dos alunos
em relação às expectativas de aprendizagem:
 Busca responder às perguntas, pensando e criando hipóteses;
 Expõe suas ideias e modos de resolver problemas;
 Interessa-se pela maneira de viver de diferentes grupos;
 Utiliza, com ajuda do professor, diferentes fontes para buscar informações;
 Demonstra respeito em relação às diferenças;
 Interage com as diferentes tradições culturais e as utiliza em suas brincadeiras,
jogos e apresentações;
 Estabelece relações entre os fenômenos da natureza de diferentes regiões
(relevo, rios, chuvas, secas, etc) e as formas de vida dos grupos sociais que ali
vivem;
 Utiliza, com ajuda dos adultos, fotos, relatos e outros registros para a
observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo;
 Registra e representam de diferentes maneiras os conhecimentos construídos;
 Registra informações utilizando diferentes formas: desenhos, textos orais
ditados ao professor, comunicação oral registrada em gravador, etc;
 Valoriza e desenvolve atitudes de manutenção e preservação dos espaços
coletivos e do meio ambiente;
 Estabelece algumas relações entre algumas espécies vegetais e suas
necessidades vitais;
 Conhece os cuidados básicos para o crescimento dos vegetais, por meio da sua
criação e cultivo;
 Identifica necessidades físicas e sabe satisfazê–las com independência.
Exemplos: sede, frio, calor, etc;
 Aprende cuidados básicos de higiene. Exemplo: lavar as mãos, após ida ao
banheiro e antes de comer;




Movimenta-se com segurança, identificando situações cotidianas de risco contra
sua integridade física;
Oferece ajuda a um colega quando se faz necessário;
Desenvolve hábitos de cuidados com o ambiente, cuidados com o lixo,
economia de água, etc;

PLANO DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL 2020
4º ANO
COMPONENTES CURRICULARES: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA,
CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
OBJETIVO GERAL:
Garantir a continuidade do que o aluno aprendeu no ciclo anterior e superar
dificuldades que eventualmente se tenham acumulado no período. Para tanto, propiciar
situações para cada uma das diversas etapas de sua aprendizagem, garantindo que os alunos
se integrem numa comunidade de leitores, compartilhando diferentes praticas culturais de
leitura e escrita; adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral,
considerando o contexto e os interlocutores; ler diferentes textos, adequando a modalidade de
leitura a diferentes propósitos e às características dos diversos gêneros; escrever diferentes
textos, selecionando os gêneros adequados a diferentes situações comunicativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Expectativas de aprendizagem):
Os alunos, ao final da 4º ano do Ciclo I, deverão ser capazes de:
 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com atenção,
intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas justificando
suas respostas, explicar e compreender explicações
 manifestar e acolher opiniões, argumentar e contra-argumentar.
 Planejar e participar de situações de uso da linguagem oral sabendo utilizar alguns
procedimentos de escrita para organizar sua exposição.
 Apreciar textos literários.
 Selecionar os textos de acordo com os propósitos de sua leitura, sabendo antecipar
a natureza de seu
 conteúdo e utilizando a modalidade de leitura mais adequada.
 Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão
durante a leitura (pedir ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que provoca
dificuldades, continuar a leitura com intenção de que o próprio texto permita
resolver as dúvidas ou consultar outras fontes).
 Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de escritor:
planejar o que vai escrever considerando a intencionalidade, o interlocutor, o
portador e as características do gênero; fazer rascunhos; reler o que está
escrevendo, tanto para controlar a progressão temática quanto para melhorar outros
aspectos – discursivos ou notacionais – do texto.

 Revisar textos (próprios e de outros), em parceria com os colegas, assumindo o
ponto de vista do leitor com intenção de evitar repetições desnecessárias (por meio
de substituição ou uso de recursos da pontuação); evitar ambigüidades, articular
partes do texto, garantir concordância verbal e nominal.
 Revisar textos (próprios e de outros) do ponto de vista ortográfico.
III- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
1. Práticas de Linguagem Oral
Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação às práticas de
linguagem oral possam ser concretizadas, é necessário que se planeje e organize situações
didáticas, tais como:
1.1. Rodas de conversa em que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar
experiências e acontecimentos do cotidiano. Nessas situações é necessário garantir que
os alunos possam expressar sensações, sentimentos e necessidades.
1.2. Saraus literários para que os alunos possam narrar ou recontar histórias, declamar poesias,
parlendas e trava-línguas.
1.3. Apresentações em que os alunos possam expor oralmente um tema, usando suporte
escrito, tais como: roteiro para apoiar sua fala, cartazes, transparências ou slides.
1.4. Participação em debates, palestras e seminários.
1.5. Conversas em torno de textos que ajudem os alunos a compreender e distinguir
características da linguagem oral e da linguagem escrita.
2. Práticas de Leitura
Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação às práticas de leitura
possam ser concretizadas é necessário que se planeje e organize situações didáticas tais como:
2.1. Leitura diária, para os alunos, de contos, lendas, mitos e livros de história em capítulos de
forma a repertoriá-los ao mesmo tempo em que se familiarizam com a linguagem que se
usa para escrever, condição para que possam produzir seus próprios textos.
2.2. Rodas de leitores em que os alunos possam compartilhar opiniões sobre os livros e textos
lidos (favoráveis ou desfavoráveis) e indicá-los (ou não) aos colegas.
2.3. Leitura, pelos alunos, de diferentes gêneros textuais (em todas as séries do Ciclo) para
dotá-los de um conhecimento procedimental sobre a forma e o modo de funcionamento
de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola. Isto é, conhecerem sua
forma e saberem quando e como usá-los.
2.4. Montar um acervo de classe com livros de boa qualidade literária para uso dos alunos:
tanto em sala de aula como para empréstimo. É a partir deste acervo que podem realizar
as rodas de leitores (ver 2.2).
2.5. Momentos em que os alunos tenham que ler histórias – para os colegas ou para outras
classes – para que melhorem seu desempenho neste tipo de leitura, possam compreender
a importância e a necessidade de se preparar previamente para ler em voz alta.
2.6. Atividades em que os alunos consultem fontes em diferentes suportes (jornal, revista,
enciclopédia, etc.) para aprender a buscar informações.
2.7. Montar um acervo de classe com jornais, revistas, enciclopédias, textos informativos
copiados da internet, que sirvam como fontes de informação, como materiais de estudo

e ampliação do conhecimento, ensinando os alunos a utilizar e manuseá-los. Este acervo
deve ser renovado em função dos projetos desenvolvidos na classe.
2.8. Atividades de leitura com diferentes propósitos (para se divertir, se informar sobre um
assunto, localizar uma informação específica, para realizar algo), propiciando que os
alunos aprendam os procedimentos adequados aos propósitos e gêneros.
2.9. Atividades em que os alunos, após a leitura de um texto, comuniquem aos colegas o que
compreenderam, compartilhem pontos de vista sobre o texto que leram, sobre o assunto
e façam relação com outros textos lidos.
2.10. Leitura de textos, com o propósito de ler para estudar, em que os alunos aprendam
procedimentos como reler para estabelecer relações entre o que está lendo e o que já foi
lido, para resolver uma suposta contradição ou mesmo para estabelecer a relação entre
diferentes informações veiculadas pelo texto, utilizando para isto: anotações, grifos,
pequenos resumos, etc.
3. Análise e reflexão sobre a língua
Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação à análise e reflexão
sobre a língua possam ser concretizadas é necessário que se planeje e organize situações
didáticas tais como:
3.1. Atividades de leitura para alunos que não sabem ler convencionalmente, oferecendo
textos conhecidos de memória – parlendas, adivinhas, quadrinhas, trava-línguas e
canções –, em que a tarefa é descobrir o que está escrito em cada parte, tendo a
informação do que trata o texto (por exemplo: “Esta é a música Pirulito que batebate...”). Para isso é necessário ajustar o falado ao que está escrito, verificando esse
ajuste a partir de indícios (valor sonoro, tamanho das palavras, localização da palavra no
texto...).
3.2. Atividades de escrita em que os alunos com hipóteses não alfabéticas sejam colocados
para escrever textos que sabem de memória (o texto falado, não sua forma escrita)
como: parlendas, adivinhas, quadrinhas, trava–línguas e canções. O objetivo é que os
alunos reflitam sobre o sistema de escrita, como escrever (quantas e quais letras usar)
sem precisar se ocupar do conteúdo a ser escrito.
3.3. Apresentação do alfabeto completo desde o início do ano em atividades em que os alunos
tenham que:
3.3.1. Recitar o nome de todas as letras, apontando-as na seqüência do alfabeto e nomeá-las,
quando necessário, em situações de uso.
3.3.2. Associar as letras ao próprio nome e aos dos colegas.
3.4. Atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem alfabética em
algumas de suas aplicações sociais, como no uso de agenda telefônica, dicionário,
enciclopédias, glossários e guias, e na organização da lista dos nomes dos alunos da
sala.
3.5. Atividades de escrita em duplas em que os alunos com hipóteses ainda não alfabéticas
façam uso de letras móveis. A mobilidade desse material potencializa a reflexão sobre a
escolha de cada letra. É interessante que o professor fomente a reflexão, solicitando aos
alunos que justifiquem suas escolhas para os parceiros.
3.6. Atividades de reflexão ortográfica para os alunos que escrevem alfabeticamente. Para
isso, eleger as correspondências irregulares e regulares que serão objeto de reflexão,

utilizando-se de diferentes estratégias tais como: ditado interativo, releitura com
focalização, revisão (dupla, em grupo ou coletiva).
3.6.1. Para as irregulares, promover a discussão entre os alunos sobre a forma correta de
grafar tal palavra, tendo de justificar suas idéias. Em caso de impasse, consultar o
professor ou o dicionário (de forma que os alunos, progressivamente, adquiram a
rapidez necessária para consultá-lo e encontrar as palavras); estabelecer com os alunos
um combinado sobre as palavras que não vale mais errar (por exemplo, as mais usuais),
listá-las e afixá-las de forma que possam consultá-las, caso tenham dúvida).
3.6.2. Para as regulares: promover a discussão entre alunos sobre a forma de grafar
determinada palavra, provocar dúvidas, tendo em vista a descoberta do princípio
gerativo; sistematizar e registrar as descobertas dos alunos em relação às regras e usar o
dicionário.
3.7. Atividades de reflexão sobre o sistema de pontuação a partir das atividades de leitura e
análise de como os bons autores utilizam a pontuação para organizar seus textos:
3.7.1. reescrita – coletiva ou em dupla – com foco na pontuação (discutir as diferentes
possibilidades);
3.7.2. revisão de texto – coletiva ou em dupla – com foco na pontuação (discutir as decisões
que cada um tomou ao pontuar e por quê);
3.7.3. observação do uso da pontuação nos diferentes gêneros (ex: comparar contos e
reportagens) , buscando identificar suas razões;
3.7.4. pontuação de textos: oferecer texto escrito todo em letra de imprensa minúscula, sem os
brancos que indicam parágrafo ou travessão, apenas os espaços em branco entre
palavras, para discutirem e decidirem a pontuação.

4. Práticas de produção de texto
Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação às práticas de
produção de texto possam ser concretizadas é necessário que se planeje e organize situações
didáticas tais como:
4.1. Atividades em que os diferentes gêneros sejam apresentados aos alunos através da leitura
pelo professor, tornando-os familiares, de modo a reconhecer as suas diferentes funções
e organizações discursivas;
4.2. Atividades em que o professor assuma a posição de escriba para que os alunos produzam
um texto oralmente com destino escrito, levando-os a verificar a adequação do escrito
do ponto de vista discursivo, relendo em voz alta, levantando os problemas textuais;
4.3. Atividades de escrita ou reescrita em duplas, em que o professor orienta os papéis de cada
um: quem dita, quem escreve e quem revisa, alternadamente;
4.4. Atividades de produção de textos definindo o leitor, o propósito e o gênero de acordo
com a situação comunicativa;
4.5. Atividades de revisão de textos, em que os alunos são chamados a analisar a produção, do
ponto de vista da ortografia das palavras;
4.6. Atividades em que os alunos são convidados a analisar textos bem escritos de autores
consagrados, com a orientação do professor, destacando aspectos interessantes no que se

refere à escolha de palavras, recursos de substituição, de concordância e pontuação,
marcas que identificam estilos, reconhecendo as qualidades estéticas do texto;
4.7. Atividades em que os alunos revisem textos (próprios ou de outros) – coletivamente ou
em pequenos grupos –, buscando identificar problemas discursivos (coerência, coesão,
pontuação, repetições) a serem resolvidos, assumindo o ponto de vista do leitor;
4.8. Atividades para ensinar procedimentos de produção de textos (planejar, redigir rascunhos,
reler, revisar e cuidar da apresentação);
4.9. Projetos didáticos ou seqüências didáticas em que os alunos produzam textos com
propósitos sociais e tenham que revisar distintas versões até considerar o texto bem
escrito, cuidando da apresentação final.
Modalidades organizativas de ensino:
1) Atividades permanentes
2) Seqüência de atividades
3) Projeto didático
4) Situações independentes
IV- CONTEÚDO:
LIVRO DIDÁTICO CRESCER: GÊNEROS TEXTUAIS:
1º bimestre: Unidade 1- Diário Pessoal
Unidade 2- Biografia e autobiografia relato
2º bimestre: Unidade 3-Conto maravilhoso,
Unidade 4- Texto expositivo
3º bimestre: Unidade 5- Contos populares
Unidade 7- Notícia
4º bimestre: Unidade 6- História em quadrinhos
Unidade 8- Propaganda
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS E PROJETO LER E ESCREVER:
1º bimestre: Sequência Didática: Ortografia
Sequência Didática: Poemas Concretos
*Neste bimestre será incluído a Sequencia Didática Relato de experiências.
2º bimestre: Sequência Didática Ortografia
Projeto Confabulando com Fábulas
Projeto Lendo e compreendendo texto dramático
3º bimestre:
4º bimestre:

ASPECTOS ORTOGRÁFICOS
Serão desenvolvidos durante todo o ano, a partir dos resultados de avaliação diagnóstica para
levantamento dos conhecimentos ortográficos da turma. Para isso serão garantidas:
 Atividades de análise e reflexão sobre a língua, nas unidades do livro didático;
 Projeto ler e escrever: Sequência didática de ortografia
Sequência didática de ortografia- Ler e Escrever:













Regularidades ortográficas
Uso do r e rr
Atividade 1f – usando o r
O uso do u no final dos verbos
Formas de representar o som nasal na escrita
uso do am ou ão
Esa/eza
Observando algumas grafias (-ês / -esa)
Adjetivos pátrios
Adjetivos derivados de substantivos oso/osa
Releitura com focalização
Ditado interativo – uso do u no final de verbos

ESTUDO DA LÍNGUA (Livro Didático)
1° BIMESTRE
 Substantivo
 Substantivo: comum e próprio
2° BIMESTRE
 Adjetivo e locução adjetiva
 Pronome pessoal e pronome possessivo
3° BIMESTRE
 Verbos
 Advérbio
4° BIMESTRE
 Variação do substantivo em numero e grau.
 Verbo no modo imperativo.
RODAS DE LEITURA
 Quadrinhos; Notícias; Jornal ; Crônicas; Piadas;
 Livros do PNLD/ Literário
 Leitura na biblioteca/sala de leitura.

V-AVALIAÇÃO
 A avaliação será um instrumento-guia essencial para a observação da progressão do
aluno.
 O regime de progressão continuada sinalizará as heterogeneidades do
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos entre os alunos quanto ao perfil de
sua progressão pelos anos escolares, o qual deve ser objeto de recuperação continuada
e paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada
período letivo.
 Todos os recursos providos pela escola deverão levar o aluno ao aproveitamento das
atividades escolares par o seu desenvolvimento cognitivo e social e , por conseqüência
ao progresso.
 A avaliação se amplia pela postura de valorização de qualquer indício que revele o
desenvolvimento dos alunos, sob qualquer ângulo, nos conhecimentos, nas formas de
se expressar, nas formas de pensar, de se relacionar, de realizar atividades diversas,
nas iniciativas, etc.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
I-OBJETIVO GERAL:
O ensino da Matemática nas quatro primeiras séries da escolaridade deve garantir que,
no decorrer do Ciclo I, os alunos se tornem capazes de:
• Compreender que os conhecimentos matemáticos são meios para entender a realidade.
• Utilizar os conhecimentos matemáticos para investigar e responder a questões elaboradas
a partir de sua própria curiosidade.
• Observar aspectos quantitativos e qualitativos presentes em diferentes situações e
estabelecer relações entre eles, utilizando conhecimentos relacionados aos números, às
operações, às medidas, ao espaço e às formas, ao tratamento das informações.
• Resolver situações-problema a partir da interpretação de enunciados orais e escritos,
desenvolvendo procedimentos para planejar, executar e checar soluções (formular
hipóteses, fazer tentativas ou simulações), para comunicar resultados e compará-los com
outros, validando ou não os procedimentos e as soluções encontradas.
• Comunicar-se matematicamente apresentando resultados precisos, argumentar sobre suas
hipóteses, fazendo uso da linguagem oral e de representações matemáticas e
estabelecendo relações entre elas.
• Sentir-se seguro para construir conhecimentos matemáticos, incentivando sempre os
alunos na busca de soluções.
• Interagir com seus pares de forma cooperativa na busca de soluções para situaçõesproblema, respeitando seus modos de pensar e aprendendo com eles.
II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Expectativas de aprendizagem)
Números

- Contar em escalas ascendentes e descendentes a partir de qualquer
número natural dado.

- Reconhecer números naturais e números racionais no contexto diário.
- Ler números racionais de uso freqüente na representação fracionária e
decimal.
- Reconhecer as regras do sistema de numeração decimal.
Operações

Interpretar e resolver situações-problema, compreendendo diferentes
significados das operações envolvendo números naturais.
- Construir fatos básicos da multiplicação (por 6, por 7, por 8 e por 9) a
partir de situações-problema para constituição de um repertório a ser
utilizado no cálculo.
- 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 o resultado de operações com os números naturais por meio de
estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais.

Espaço
e forma

Grandezas
medidas

e

Tratamento da
informação

- Interpretar no plano a posição de uma pessoa ou objeto.
- Representar no plano a movimentação de uma pessoa ou objeto.
- Reconhecer semelhanças e diferenças entre corpos redondos
(esfera, cone e o cilindro).
- Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas e
pirâmides) e identificar elementos como faces, vértices e arestas.
- Explorar planificações de figuras tridimensionais.
- Identificar figuras poligonais e circulares nas superfícies planas das
figuras tridimensionais.
- Reconhecer as unidades usuais de medida (metro, centímetro,
quilômetro, grama, miligrama, quilograma, litro, mililitro).
- Utilizar em situações-problema unidades usuais de medida (metro,
centímetro, quilômetro, grama, miligrama, quilograma, litro,
mililitro).
- Utilizar unidades usuais de temperatura em situações-problema.
- Utilizar medidas de tempo (dias e semanas, horas e dias, semanas e
meses).
- Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações-problema.
- Estabelecer relações entre unidades usuais de medida de uma
mesma grandeza (metro e centímetro, metro e quilômetro, litro e
mililitro, grama e quilograma).
- Calcular o perímetro e a área de figuras planas.
- Resolver situações-problema com dados apresentados de maneira
organizada por meio de tabelas simples e gráficos de colunas.
- Interpretar gráficos e tabelas com base em informações contidas
em textos jornalísticos,

III- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
Trabalhar as atividades de agrupamentos e trocas desenvolvidas anteriormente para
processar a aplicação de seqüência numérica e do valor posicional do número com o uso do

material dourado, fichas, fazendo suas composições e decomposições, bem como leitura e
escrita de um número com até seis algarismos.
 Solicitar às crianças que digitem no computador, números escritos na lousa ou
indicados oralmente.
 Trabalhar números romanos e ordinais dentro de situações vivenciadas.
 Explorar as técnicas operatórias e os exercícios de cálculo mental.
 Trabalhar com situações-problema que envolva procedimentos aditivos e
subtrativos: associando, comparando, transformando e combinando.
 Trabalhar situações-problema que envolva a multiplicação comparativa.
 Trabalhar situações do cotidiano que leve o aluno a associar as idéias de
multiplicação de divisão.
 Trabalhar situações do cotidiano que levem o aluno a resolver situações
combinatórias, envolvendo a multiplicação e a divisão.
 Desenvolver as propriedades da adição e a propriedade distributiva da
multiplicação através da técnica das operações com a decomposição dos números.
 Trabalho com barbante para reconhecer os tipos de linhas.
 Montar alguns sólidos através de moldes.
 Reconhecer figuras geométricas por suas formas em sua totalidade.
 Reconhecer no ambiente em que vive a presença da geometria, em elementos da
natureza. em criação do homem: em obras de arte, esculturas, pinturas, desenhos
feitos em tecido, papéis decorativos, mosaicos,pisos, etc...
 Promover atividades com cédulas e moedas para que os alunos manipulem e
identifiquem os diversos valores, pesquisa de preço, problemas envolvendo lucro e
prejuízo, compra e venda a prazo, e a vista com folhetos de propagandas, anúncios.
 Trabalhar conceitos de números naturais absolutos, através de noções de metade,
um terço, um quarto, etc...
 As representações fracionárias serão desenvolvidas com a utilização de material
concreto e equivalência entre frações com experiências variadas e a utilização de
material como tiras de papel, desenhos, situações-problema.
 Leitura e escrita de números decimais e que acompanhem a realização do cálculo
escrito com verbalização que auxiliem a perceber o valor posicional das ordens
que compõe os úmeros com os quis estão operando.
 A comparação de grandezas de mesma natureza que dá origem à idéia de medida e
o desenvolvimento de procedimento para o uso adequado de instrumentos tais
como balança, fita métrica, relógio.
 A utilização de partes do próprio corpo para medir (palmos, pés,etc.)
 Identificação da unidade fundamental das medidas: para massa, o quilograma; para
o comprimento, o metro; e para o tempo, a hora e sua aplicação na vida diária.
 Leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada (por meio de
listas, tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas representações.
 Interpretações de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos, para
identificação de características previsíveis ou aleatórias de acontecimentos.
IV- CONTEÚDO:
1° BIMESTRE

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 1 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
1 – Reconhecer números naturais no
contexto diário.
2 – Compreender e utilizar as regras do
sistema de numeração decimal, para
leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos
ensino)

de

UNIDADE 1: Sistema de numeração
decimal:
Sistema de
Numeração indo-arábico; Valor
posicional; Problemas; Dezena de
milhar; números de 5 algarismos (
p. 10 a 21); Comparações;
Arredondamentos (p.22 a 29).
UNIDADE 1: Revisão (p. 32 E 33)

3 – analisar, interpretar e resolver
situações-problema, compreendendo UNIDADE 2: Calculo por
diferentes significados das operações decomposição; Adição; Subtração;
do campo aditivo.
Mais subtração (p.42 a 47).
4 – Calcular o resultado de adições e
subtrações com números naturais, por
meio de estratégias pessoais e por
cálculos aproximados realizados por
estimativa e arredondamento de
números naturais (pelo uso de técnicas
operatórias convencionais).
5 – Dominar estratégias de verificação e
controle de resultados pelo uso do cálculo
mental.
Espaço e
Forma

1Reconhecer
semelhanças
e
diferenças entre poliedros (prismas e
pirâmides).
2- Identificar planificações de prismas e
pirâmides
Grandezas e 1 – Reconhecer unidades usuais de
Medidas
tempo
2- utilizar unidades de tempo em situaçõesproblema
3- utilizar medidas de tempo em
realizações de conversões simples, entre
dias e semanas, horas e dias, semanas e
meses
Tratamento da 1 - Ler informações de tempo em
Informação
diferentes registros

UNIDADE 2: Adição, subtração,
termos da adição e termos da
subtração; propriedades da adição;
adição e subtração: operações
inversas; Propriedade da
igualdade(p.48 a 57).
UNIDADE 2: P. 38 a 41;
Resolução de problemas (p. 58 e
59); Revisão (p. 62 e 63).
UNIDADE 3: Planificações (p.64 a
67)
Vértices arestas faces (p.68 e 69)

UNIDADE 7: Medidas de tempo (p.
182 a 189)

UNIDADE
1: Ler e interpretar
informações em tabelas ( p. 30 e
31)

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 2 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos
ensino)

de

1- analisar, interpretar e resolver situações
problema, compreendendo diferentes UNIDADE 2: Calculo por
significados das operações do Campo decomposição; Adição; Subtração;
Mais subtração (p.42 a 47).
Aditivo.
2- Calcular o resultado de adições e
subtrações com números naturais, por
meio de estratégias pessoais e pelo uso
das técnicas operatórias convencionais.

UNIDADE 2: Adição, subtração,
termos da adição e termos da
subtração; propriedades da adição;
adição e subtração: operações
3- Dominar estratégias de verificação e inversas; Propriedade da
controle de resultados pelo uso do cálculo igualdade(p.48 a 57).
mental e da calculadora.
Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas

Propriedades dos
arestas, vértices).

poliedros

(faces,

UNIDADE 3: Planificações (p.64 a
67)
Vértices arestas faces (p.68 e 69)

1- Reconhecer unidades usuais de tempo UNIDADE 5: Medidas de
temperatura (p. 140 a 143)
e de temperatura
2- Utilizar unidades de tempo e de
temperatura em situações-problema

Tratamento da
Informação

3- Fazer leitura de informações de tempo e
de temperatura divulgadas na mídia
4- Utilizar em situações-problema UNIDADE 6: Medições (p. 172 e
unidades
usuais
de
medida
e 173)
comprimento
5- Fazer uso de instrumentos para medir UNIDADE 5: Medidas e grandezas:
medidas de comprimento (p.126 a
comprimentos.
131)
6- Realizar estimativas sobre o resultado
de uma dada medição de comprimento
1 – Coletar e organizar dados sobre UNIDADE
3: Agrupar dados
medidas de comprimento, usando tabelas de uma pesquisa em tabelas (p. 84
simples ou de dupla entrada.
a 85)

2° BIMESTRE

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 3 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
1- Calcular o resultado de adições e
subtrações com números naturais, por
meio de estratégias pessoais e por cálculos
aproximados realizados por estimativa e
arredondamento de números naturais ou
pelo uso de técnicas operatórias
convencionais.
2- Dominar estratégias de verificação e
controle de resultados pelo uso do cálculo
mental e da calculadora.
3- Analisar, interpretar e resolver situaçõesproblema, compreendendo o significado de
proporcionalidade das operações do
campo multiplicativo.
4- Explorar regularidades nos resultados
da multiplicação com números naturais.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
UNIDADE 2: Cálculo mental;
aproximações e estimativas (p.36 a
41).

UNIDADE 4: Situações de
multiplicação(p.88 e 89); Estratégias
de cálculo(p. 96 e 97); Multiplicação
na reta numérica (p. 98 e 99)
Algoritmos da multiplicação (p. 100
e 101).
Espaço e
1- Identificar nos poliedros, elementos UNIDADE 3: Vértices, faces e arestas
Forma
como face, vértices e arestas e fazer sua (p. 68 e 69).*Complementar com
atividades.
contagem.
2- Identificar regularidades nas contagens
de faces, vértices e arestas no caso das
pirâmides.
3- Identificar regularidades nas contagens
de faces, vértices e arestas no caso dos
prismas.
Grandezas e 1utilizar em situações-problema UNIDADE 7: Medidas de massa
Medidas
(p.190 a 193)
unidades usuais de medida de massa.
2 – Realizar estimativas sobre o resultado
de uma dada medição de massa.
Tratamento da 1 – Coletar e organizar dados sobre UNIDADE
5: Construir e
Informação
medidas de massas, usando gráficos de interpretar gráficos (p. 148 e 149)
colunas.
UNIDADE 6: Ler e interpretar tabela
e gráficos de barras (p. 178 e 179).

I- Eixos
Números e
operações

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas

Tratamento
da
Informação

UNIDADE 4 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
1- analisar, interpretar e resolver situações- UNIDADE 4: Situações de
problema, compreendendo o significado de multiplicação(p.88 e 89);
configuração retangular das operações do Estratégias de cálculo(p. 96 e 97);
Multiplicação na reta numérica (p.
campo multiplicativo.
2- Explorar regularidades nos resultados da 98 e 99) Algoritmos da
multiplicação (p. 100 e 101).
multiplicação com números naturais.
3 – analisar, interpretar e resolver situações UNIDADE 4: Situações de divisão(p.
problema,
compreendendo
diferentes 104 e 105); divisão exata e não
significados da operação de divisão exata 9p. (106); divisão por ordens
entre números naturais.
(p. 107 e 108); algoritmos da
4Calcular
os
resultados
de divisão (p. 109).
multiplicações e divisões de números
naturais, por meio de estratégias pessoais
e pelo uso de técnicas operatórias
convencionais.
1- utilizar malhas quadriculadas para UNIDADE 8: Movimentação (p. 206
representar, no plano, a posição de uma e 207)
pessoa ou objeto.
2- utilizar malhas quadriculadas para
representar, no plano, a movimentação de
uma pessoa ou objeto.
3- Descrever, interpretar e representar a
posição ou a pessoa ou objeto no espapo
e construir itinerários.
movimentação de uma
UNIDADE
7:
Medidas de
1 – utilizar em situações-problema unidades
capacidade
(p.194
a 199).
usuais de medida de capacidade.
2 – Fazer uso de instrumentos para medir
capacidade.
3 – Realizar estimativas sobre o
resultado de uma dada medição de
capacidade.
1 – Ler e interpretar dados sobre as UNIDADE
5: Construir e
medidas de capacidade, usando gráficos interpretar gráficos (p. 148 e 149)
de barras.
UNIDADE 6: Ler e interpretar tabela
e gráficos de barras (p. 178 e 179).

3° BIMESTRE

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 5 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
Números
naturais

1analisar, interpretar e
resolver situações-problema,
compreendendo o significado da
multiplicação comparativa entre
números naturais.
2- Calcular o resultado de
adições,
subtrações,
multiplicações e divisões de
números naturais, por meio de
estratégias pessoais e pelo uso
de
técnicas
operatórias
convencionais.

1- Resolver situações-problema
simples que envolvam alguns
dos significados dos números
racionais: quociente e partetodo.
2- Compreender alguns dos
significados
dos
números
racionais: quociente e partetodo.
3- Ler números racionais de uso
frequente na representação
fracionária.
4Reconhecer
números
racionais no contexto diário
(metades e terças partes).
1- Identificar figuras poligonais e circulares
nas superfícies planas das figuras
tridimensionais.
2- Reproduzir figuras poligonais em malhas
quadriculadas, observando seus elementos
3- Identificar semelhanças e diferenças entre
polígonos, usando critérios como número de
lados e número de ângulos.
Números
racionais

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas
Tratamento
da
Informação

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
UNIDADE 4: Propriedades da
multiplicação (p. 93 a 95);
multiplicação com maus de um
algarismo (p. 102 e 103);
estimativas (p.114 e 115);
relação entre multiplicação e
divisao9p. 116 e 117).
UNIDADE 4: Multiplicação (p.
90 atividade 3/ p. 92 atividade
8);
UNIDADE 2: Probabilidade(p.
60 e 61)
UNIDADE 6: Frações e
números na forma decimal: que
números são estes? (p. 152 a
155); situações com frações (p.
156 e 157); mais frações (p.
158 e 161); frações e medidas
(p. 162 e 163).

UNIDADE 3: Jogo(p. 70 e 71);
representando figuras geométricas
(p. 72 e 73); ideia de ângulos (p. 74
a 83).

1 – utilizar o sistema monetário brasileiro UNIDADE 6: Centavos de real (p.
168 e 169); problemas (p. 174 e
em situações-problema.
175).
1 – Ler e interpretar tabelas e gráficos *Complementar atividades.
simples de linhas.

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 6 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
Números
naturais

1 – Calcular o resultado de
multiplicações e divisões de
números naturais, por meio
de estratégias pessoais e pelo
uso de técnicas operatórias
convencionais.

1- Resolver situações-problema
simples que envolvam alguns
dos significados dos números
racionais: quociente e partetodo.
2- Compreender alguns dos
significados
dos
números
racionais: quociente e partetodo.
3- Ler números racionais de uso
frequente na representação
fracionária e decimal
4- Estabelecer relações entre
representação fracionária e
representação decimal de um
mesmo número racional.
1- Utilizar malhas quadriculadas para UNIDADE 5- p. 132 e 133.
representar no plano, a posição e, ou, a
movimentação de uma pessoa ou objeto.
2- Descrever, interpretar e representar a
posição ou a movimentação de uma pessoa
ou objeto no espaço e construir itinerários.
3- Calcular o perímetro de figuras
poligonais.
1 – Relacionar as ideias de perímetro e Será trabalhado no 4° bimestre!
área de figuras poligonais.
1 – Identificar possíveis maneiras de combinar *Complementar atividades.
elementos de uma coleção e de contabilizá-las usando estratégias pessoais.
Números
racionais

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas
Tratamento
da
Informação

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
UNIDADE 4: Propriedades da
multiplicação (p. 93 a 95);
multiplicação com maus de um
algarismo (p. 102 e 103);
estimativas (p.114 e 115);
relação entre multiplicação e
divisao9p. 116 e 117).
UNIDADE 4: Multiplicação (p.
90 atividade 3/ p. 92 atividade
8);
UNIDADE 6: Frações e
números na forma decimal: que
números são estes? (p. 152 a
155); situações com frações (p.
156 e 157); mais frações (p.
158 e 161); frações e medidas
(p. 162 e 163).

4° BIMESTRE

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 7 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
Números
naturais

1- Dominar estratégias de
verificação e controle de
resultados pelo uso do cálculo
mental e da calculadora.
2- analisar, interpretar e
resolver situações-problema,
compreendendo
diferentes
significados das operações com
números naturais.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
UNIDADE 4: Problemas (p. 118
e 119); revisão (p. 124 e 125).

3Formular
situaçõesproblema,
com-preendendo
diferentes
significados das
operações envolvendo números
naturais.

Espaço e
Forma
Grandezas e
Medidas

Tratamento
da
Informação

1- Ler números racionais de uso
Números fre-quente, na representação
racionais fracionária e decimal.
2- Estabelecer relações entre representação fracionária e representação decimal de um
número racional.
3- Resolver situações-problema
simples que envolvam alguns
dos significados dos números
racionais: quociente e partetodo.
1 – Descrever, interpretar e representar a
posição ou a movimentação de uma pessoa
ou objeto no espaço e construir itinerários.
1- Calcular perímetros e áreas de figuras
retangulares.
2- Calcular perímetros e áreas de figuras
poligonais
desenhadas
em
malhas
quadriculadas.
3- Relacionar as ideias de perímetro e área
de figuras poligonais.
4- Resolver situações-problema envolvendo
unidades de massa e de comprimento.
1- Ler e interpretar gráficos simples de
setores.
Explorar a ideia de probabilidade em
situações-problema simples.

UNIDADE 4: Possibilidades ( p.
122 a 123)
UNIDADE 6: Números na
forma decimal (p. 164 a 167)

UNIDADE 8: movimentação pag
206 e 207;
UNIDADE 5: Área de figuras
planas (p. 134 a 139)

UNIDADE 7: Revisão (p. 202 e 203)

*Complementar atividades.

I- Eixos
Números e
operações

UNIDADE 8 - EMAI
II – Expectativas de aprendizagem
Números
naturais

1- analisar, interpretar e
resolver situações-problema,
compreendendo
diferentes
significados das operações com
números naturais
2Completar
sequência
numérica pela observação de
uma dada regra de formação
dessa sequência.

LIVRO DIDÁTICO
III- Conteúdos (Objetos de
ensino)
UNIDADE 4: Problemas (p. 118
e 119); revisão (p. 124 e 125).

3Formular
situaçõesproblema,
com-preendendo
diferentes
significados das
operações envolvendo números
naturais.
Números
racionais

Espaço e
Forma

Grandezas e
Medidas

Tratamento
da
Informação

1- analisar, interpretar e resolver
situações-problema, no campo
aditivo, envolvendo números
racionais na forma decimal.
2- Estabelecer relações entre
diferentes
representações
fracio-nárias de um número
racional (noção de equivalência).
3- Comparar números racionais
na sua representação fracionária
e decimal.
4- Calcular o resultado de
adições e subtrações de
números racionais na forma
fracionária e decimal, por meio
de estratégias pessoais.

UNIDADE 4: Possibilidades ( p.
122 a 123)
UNIDADE 6: Números na
forma decimal (p. 164 a 167)

UNIDADE 8: Simetria (p. 214 a
216); simetria em malha
quadriculada (p. 217 219);
simetria de figura (p. 220 a222);
mosaicos (p. 223 a 225).
2- Identificar semelhanças e diferenças entre UNIDADE 3: polígonos e ângulos
polígonos, usando critérios como número de pag.79 e 81
lados e número de ângulos.
1- utilizar em situações-problema unidades *Atividades do EMAI e
usuais de medida de comprimento, medida complementares
de massa ou medida de capacidade.
2- Resolver problemas que envolvam o
cálculo de área e perímetro de figuras
poligonais e não poligonais.
3- Explorar situações-problema que envolvam *Complementar atividades
noções de combinatória e probabilidade.
1– Explorar a simetria de figuras planas.

DISTRIBUIÇÃO EMAI – ESTUDO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
1º BIMESTRE (VOLUME 1)
UNIDADE 1SEQUENCIA 1
SEQUENCIA 2
SEQUENCIA 3
SEQUENCIA 4
UNIDADE 2
SEQUENCIA 5
SEQUENCIA 6
SEQUENCIA 7
SEQUENCIA 8
2º BIMESTRE (VOLUME 1)
UNIDADE 3
SEQUÊNCIA 9
SEQUÊNCIA 10
SEQUENCIA 11
SEQUÊNCIA 12
UNIDADE 4
SEQUÊNCIA 13
SEQUENCIA 14
SEQUENCIA 15
SEQUENCIA 16
3º BIMESTRE (VOLUME 2)
UNIDADE 5SEQUENCIA 17
SEQUENCIA 18
SEQUENCIA 19
SEQUENCIA 20
UNIDADE 6
SEQUENCIA 21
SEQUENCIA 22
SEQUENCIA 23
SEQUENCIA 24
4º BIMESTRE (VOLUME 2)
UNIDADE 7
SEQUÊNCIA 25
SEQUÊNCIA 26

SEQUENCIA 127
SEQUÊNCIA 28
UNIDADE 8
SEQUÊNCIA 29
SEQUENCIA 30
SEQUENCIA 31
SEQUENCIA 32

V – AVALIAÇÃO:
A avaliação será cumulativa e diagnóstica com o intuito de perceber o processo de
crescimento do aluno e oferecer ao professor oportunidade de repensar seu trabalho, e por
outro lado, o aluno também poderá tomar consciência do que já aprendeu, o que pensa, e o
que já conseguiu, contribuindo para o seu aperfeiçoamento individual.
O aluno será avaliado através de diferentes instrumentos, o desempenho do aluno na sala
de aula individual e em grupo, a transferência de aprendizagem na aplicação de resolução de
problemas, e exercícios e provas cumulativas e objetivas.

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS HUMANAS E DA
NATUREZA
I – OBJETIVO GERAL:
Espera-se que, ao longo do ensino fundamental, o aluno possa ler e
compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criticamente e construir um
conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à
Geografia e à História.






II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos
e espaços.
Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em
diferentes espaços e tempos, de modo a construir referências que possibilitem uma
participação propositiva e reativa nas questões sócio-ambientais locais;
Organizar alguns relatórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos
numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do
presente e do passado;
Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa para compreender o espaço, a
paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, suas relações sociais,
problemas e contradições;
Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação,
de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as
diferentes paisagens.





Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a
ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros e saber utilizar a linguagem
cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos
geográficos;
Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um
direito dos povos e indivíduos e como um elemento da democracia.
III – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:











Coleta de dados e informações junto aos moradores antigos que guardam dados, artigos de
jornais, fotos de como eram ocupadas as áreas ao longo do tempo, fazendo comparações
aos dias atuais.
Leitura de análise de documentos escritos sobre a história de lugar, utilizando como fonte:
reportagens, artigos publicados em jornais, revistas, discursos.
Leitura individual e silenciosa;
Responder questões que levam à compreensão e interpretação do texto;
Os alunos formularão o seu próprio conhecimento histórico do município.
Entrevistas com imigrantes, observando costumes e tradições, principais recordações,
discriminação e preconceito em relação a sua chegada,
Resgatar a cultura popular e as datas cívicas, através de textos, canções, palestras,
dramatizações, levando o aluno a uma análise crítica da realidade atual,
Diferentes textos didáticos;
Telejornais
1º BIMESTRE:

Livro Didático Interdisciplinar Ápis
UNIDADE 01 – NOSSO LUGAR NO MUNDO
 Capitulo 1: Construindo mapas.
 Capitulo 2: Organizando o espaço.
 Capitulo 3: Diversidade regional. ( Excluir pág. 83)
2º BIMESTRE:
UNIDADE 02 – A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
 Capitulo 4: Chegar a o Brasil. ( Excluir pág. 90 a 97)
 Capitulo 5: Povos das Américas e da África.
 Capitulo 6: Nos caminhos... muitos brasileiros.( Excluir pág. 122 a 131, 134 a
142)
3º BIMESTRE:
UNIDADE 03 – DO CAMPO À CIDADE
 Capitulo 7: Da produção ao consumo.
 Capitulo 8: Substituir o capítulo por atividades que tratam sobre a história do
Município de Presidente Venceslau.
 Capitulo 9: Cuidando do solo e de suas águas.

4º BIMESTRE:
UNIDADE 04 – EXTRATIVISMO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO
 Capitulo 10: Uso dos recursos naturais.
 Capitulo 11: Percorrendo distâncias.
 Capitulo 12: Os meios de comunicação.
VI – AVALIAÇÃO:
 A avaliação será uma situação diagnóstica.
 Serão instrumentos de avaliação constante as atividades realizadas pelo aluno através
da elaboração dos textos a cada tema.
 Pesquisas, entrevistas, participação nos trabalhos em grupos, relatórios desempenho
em sala de aula, confecção de cartazes e também verificação de diferentes tipos.
 Considerar os conhecimentos que o aluno já possui, e levar em consideração seus
avanços.

PLANO DE ENSINO 2020
5° ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
I-OBJETIVO GERAL:
O ensino da Língua nos primeiros anos da escolaridade deve garantir que, no decorrer do Ciclo
I, os alunos se tornem capazes de:
• Integrar uma comunidade de leitores, compartilhando diferentes práticas culturais de leitura e
escrita;
• Adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, considerando o contexto
e os interlocutores;
• Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes propósitos e às
características dos diversos gêneros;
• Escrever diferentes textos selecionando os gêneros adequados a diferentes situações
comunicativas, intenções e interlocutores.
II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Expectativas de aprendizagem):
Os alunos, ao final do 5º ano do Ciclo I, deverão ser capazes de:
• Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com atenção, intervir sem sair
do assunto tratado, formular e responder perguntas justificando suas respostas, explicar e compreender
explicações, manifestar e acolher opiniões, argumentar e contra-argumentar;
• Planejar e participar de situações de uso da linguagem oral sabendo utilizar alguns
procedimentos de escrita para organizar sua exposição ;
• Apreciar textos literários ;
• Selecionar os textos de acordo com os propósitos de sua leitura, sabendo antecipar a
natureza de seu conteúdo e utilizando a modalidade de leitura mais adequada;
• Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão durante a leitura
(pedir ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a leitura com
intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou consultar outras fontes);
• Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de escritor: planejar o
que vai escrever considerando a intencionalidade, o interlocutor, o portador e as características do
gênero; fazer rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática
quanto para melhorar outros aspectos – discursivos ou notacionais – do texto;
• Revisar textos (próprios e de outros), em parceria com os colegas, assumindo o ponto de
vista do leitor com intenção de evitar repetições desnecessárias (por meio de substituição ou uso de
recursos da pontuação); evitar ambiguidades, articular partes do texto, garantir concordância verbal e
nominal;
• Revisar textos (próprios e de outros) do ponto de vista ortográfico.
III- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
Os conteúdos de Língua Portuguesa serão desenvolvidos com a participação ativa dos alunos
utilizando-se de vários recursos didáticos tais como: textos, Livros infantis, cartazes, jornais, rótulos,
bulas, jogos, músicas, poesias, dramatização, palavras cruzadas, vídeos, hora da novidade, leitura de
noticias ou artigos de jornais, relato de experiências, gibis, reescrita de histórias, projetos e temas de
outras áreas e jornal mural.
OBSERVAR SE O ALUNO:


Expõe sua opinião sobre o que foi lido, complementa informações com conhecimento que já
possui e ouve os colegas como nos momentos de trabalho em dupla.


















Expõe oralmente conteúdo aprendido s durante os projetos utilizando uma linguagem mais
formal.
Fundamenta suas ideias não apenas em opiniões pessoais, mas também em informações
aprendidas.
Refere-se ás falam de seus colegas ou professora para associar ás suas próprias ideias.
Sabe contrapor suas ideias ás de outros retomando os argumentos utilizados e rebatendo-os
com os seus próprios.
Comunica-se com uma linguagem formal, sem ter a necessidade de ler.
Organiza slides ou cartazes relacionados á sua fala – sem ser uma repetição dele, mas um
complemento.
Escuta atentamente, compara textos lidos ou ouvidos.
Identifica seus autores e gêneros preferidos, buscando, por conta própria na sala de leitura
ou na própria classe.
Faz indicações literárias aos seus colegas apoiando-se em características da trama,
personagens, autor ou gênero.
Utiliza títulos, subtítulos, sumários ou índices para descartar textos que não interessam aos
seus propósitos.
Faz uma leitura global para separar o que pode lhe interessar. Sabe dizer porque escolheu
ou descarta um texto /portador apoiando –se em informações do conteúdo do texto, do seu
portador ou gênero.
Pede ajuda aos colegas e aos professores, relê o trecho que provoca dificuldades, continua a
leitura com intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou consulta outras
fontes como dicionário ou glossário.
Planeja o que vai escrever, escolhendo os melhores propósitos de seu texto serão atingidos e
se a linguagem está adequada; faz rascunho; relê o que escreve e altera quando não se dá
por satisfeito.
Participa das discussões em torno dos textos propondo mudanças e justificativas suas
propostas remetendo-se ao provável leitor.
Propõe substituição de palavras repetidas; identifica problemas de concordância e procura
solucioná-los.
Fica atento aos aspectos ortográficos trabalhados em classe.

IV- CONTEÚDO:
1º BIMESTRE
A- LEITURA PELO PROFESSOR
5 Poemas: Vinícius de Moraes.
5 Relatos de experiências vividas
10 Textos Variados (crônicas, contos tradicionais, música, etc...).
2 Livros curtos, que a leitura dure no máximo uma semana.
B- LIVRO DIDÁTICO:
- Leitura compartilhada – Conto tradicional modificado – Unidade 1 (p. 07)
- Estudos gramaticais: Verbo (p.20) e uso do AM e do Ão (p. 32)
- Leitura compartilhada - Poema – Unidade 2 (p. 41)
- Estudos gramaticais – Linguagem poética: comparação e metáfora (p. 51); Ortografia: X (p.65)
C - LER E ESCREVER: - Estudo da ortografia/Gramática
Etapa 1: Palavras terminadas com esse - ice
- Atividade 1A– Lendo um poema e trabalhando com palavras;
- Atividade 1 B- Refletindo sobre a escrita.
Etapa 2: Ampliando o repertório
- Atividade 2 A – Analisando a música;
- Atividade 2 B – Completando o quadro das descobertas.
Etapa 3: Mais regularidades
- Atividade 3 A – Estudando mais regularidades ortográficas;

- Atividade 3 B – Refletindo sobre a escrita das palavras;
- Atividade 3 C – Ampliando a analise de palavras.
Etapa 4: Estudo da acentuação
- Atividade 4 A – Estudando a acentuação.
Etapa 2: Classificação das sílabas.
- Atividade 2 E – Classificando as sílabas tônicas.
D- PRODUÇÃO TEXTUAL:
- Reconto oral de contos tradicionais;
- Sequência didática: Relato pessoal;
E – ATIVIDADES PERMANENTES:
- RODA DE JORNAL – Sugestão – Manual Ler e Escrever.
- Atividade 1 – Leitura de notícia
- Atividade 2 – Leitura de notícia
- Atividade 3 – Roda de jornal 1
- Atividade 4 – Roda de jornal 2
- Atividade 5 – Roda de jornal 3
- Atividade 6 – Roda de jornal 4
- Atividade 7 – Roda de jornal 5
- Atividade 8 – Roda de jornal 6
- Atividade 9 – Roda de jornal 7
- LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS .
- LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS – MAFALDA - Contextualizar a
personagem, explicitando suas características, dados sobre o autor e contexto de produção.
F – SEQUÊNCIA DIDÁDICA :
- Contos de artimanha – Pedro Malasartes.
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 4 aulas semanais para Leitura compartilhada e Estudos Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 3 aula semanal sendo :
2 Sequência didática “Estudo da ortografia”.
1 Roda de jornal.
- SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 2 aulas semanais para Sequência Didática Contos de artimanha – Pedro
Malasartes.
2º BIMESTRE
A- LEITURA PELO PROFESSOR
2 Livros – curtos, que a leitura dure no máximo 1 semana.
5 Poemas: Ruth Rocha.
10 Textos Variados (crônicas, contos tradicionais, música, etc...).
B- LIVRO DIDÁTICO:
- Leitura compartilhada – Folheto informativo – Unidade 3 (p. 73)
- Estudos gramaticais – Advérbio (p. 81); Ortografia: Mal e Mau (p. 96);
- Leitura compartilhada – Resenha e sinopse – Unidade 6 (p. 171)
- Estudos gramaticais – Palavras de ligação (conectores) (p. 178); Ortografia: MAIS e MAS (196)
C - LER E ESCREVER: Sequência didática - Estudo da pontuação:
Etapa 1: Refletir sobre a pontuação
- Atividade 1 A – Leitura compartilhada de uma crônica;
- Atividade 1 B – Usando a pontuação para compreensão;
- Atividade 1 C –Produzindo texto e refletindo sobre a pontuação;
- Atividade 1 D – Contextualizando a pontuação.

Etapa 2: Aspectos discursos
- Atividade 2 A E- PRODUÇÃO TEXTUAL:
- Finalização do Relato de Experiência vivida;
F – ATIVIDADE PERMANENTE:
- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista Recreio.
- RODA DE JORNAL – Sugestão – Manual Ler e Escrever (p. 34)
- LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS – SURIÁ - Contextualizar a
personagem, explicitando suas características, dados sobre o autor e contexto de produção.
- LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS – Sugestão – Manual Ler e Escrever (p. 44)
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 5 aulas semanais para Leitura compartilhada e Estudos Gramaticais;
- LER E ESCREVER: 3 aula semanal para Sequência didática “Estudo da pontuação”.
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 1 aula semanal para realização das seguintes atividades:
 4 RODAS DE LEITURA no bimestre;
 3 RODAS DE JORNAL no bimestre;
 3 LEITURAS COMPARTILHADAS DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS no bimestre;
 1 LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS no bimestre.
3º BIMESTRE
A- LEITURA PELO PROFESSOR
2 Livros
5 Poemas: Ziraldo
10 Textos Variados (crônicas, contos tradicionais, música, etc...).
B - PROPOSTA DE LEITURA COM AUTONOMIA PARA OS 5º ANOS:
 Caderno de atividades – Sugestão: Seguir cronograma em anexo
C- LIVRO DIDÁTICO:
- Leitura compartilhada – Entrevista – Unidade 4 (p. 103)
- Estudos gramaticais – Relação de sentidos no texto (p. 112), Ortografia: Marcas da oralidade na
escrita (p.132)
- Leitura compartilhada – Artigo de divulgação científica – Unidade 7 (p. 201)
- Estudos gramaticais: Formação de palavras – Derivação; Ortografia:O uso de interrogação e aspas.
D - LER E ESCREVER:
- Produção textual:- Carta de leitor – Sequência didática “Cartas de leitor”
- Produção textual: - CONTO DE MISTÉRIO - Projeto didático “Contos de mistério”. (Quando terminar
Carta de leitor)
E – ATIVIDADE PERMANENTE:
- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista Recreio.
- RODA DE JORNAL – Sugestão – Manual Ler e Escrever (p. 34)
- LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS – CALVIN - Contextualizar o
personagem, explicitando suas características, dados sobre o autor e contexto de produção.
- LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS – Sugestão – Manual Ler e Escrever (p. 44)
- LEITURA COMPARTILHADA DE IMAGENS (folheto publicitário, campanha, capa de revista, etc)
- LEITURA COMPARTILHADA DE PIADAS – Explorar os efeitos de sentido de HUMOR e IRONIA.

OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: 5 aulas semanais para Leitura compartilhada e Estudos Gramaticais;
- LER E ESCREVER: - 3 aulas semanais para Sequência Didática “Carta do leitor” ou Projeto didático
“Contos de mistério”
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 1 aula semanal para realização das seguintes atividades:
 4 RODAS DE LEITURA no bimestre;
 3 RODAS DE JORNAL no bimestre;
 3 LEITURAS COMPARTILHADAS DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS no bimestre;
 1 LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS no bimestre.
 4 AULAS PARA LEITURA COMPARTILHADA DE PIADA
4º BIMESTRE
A- LEITURA PELO PROFESSOR
2 Livros
5 Poemas: Pedro Bandeira
10 Textos Variados (crônicas, contos tradicionais, música, etc...).
B - PROPOSTA DE LEITURA COM AUTONOMIA PARA OS 5º ANOS:
 Atividades e simulados preparatórios para a PROVA BRASIL.
C - LIVRO DIDÁTICO:
- Leitura compartilhada – Mito – Unidade 5 (p. 139)
- Estudos gramaticais – Descrição: adjetivação (p. 146); Ortografia: G ou J (p. 163)
- Leitura compartilhada – Texto de dramatização – Unidade 8 (p. 231)
- Estudos gramaticais – Pontuação (p. 240); Ortografia: S ou Z;
D- LER E ESCREVER:
- Produção Textual: Finalização do Projeto didático “Contos de mistério”
E – ATIVIDADE PERMANENTE
- RODA DE LEITURA – Leitura e indicação literária; Roda de gibi; Roda da revista Recreio.
- LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS – HAGAR - Contextualizar o
personagem, explicitando suas características, dados sobre o autor e contexto de produção.
- LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS – Sugestão – Manual Ler e Escrever (p. 44)
OBSERVAÇÃO: As aulas de Língua Portuguesa serão assim distribuídas nesse bimestre:
- LIVRO DIDÁTICO: - 4 aulas semanais para Leitura compartilhada e Estudos Gramaticais;
- LER E ESCREVER: - 3 aulas semanais para o Projeto didático “Contos de mistério”;
- 1 aulas para Simulados e atividades preparatórios para a Prova Brasil;
- ATIVIDADE PERMANENTE: – 1 aula semanal para realização das seguintes atividades:
 4 RODAS DE LEITURA no bimestre;
 3 LEITURAS COMPARTILHADAS DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS no bimestre;
 1 LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS no bimestre.




ANEXO - LEITURA LITERÁRIA
Sugestões de Leitura Literária (4º e 5º ano)
Viver Uma Grande Aventura – Giselda Laporta Nicolelis.
Na boleia de um caminhão – Giselda Laporta Nicolelis.










































Sonhar é possível? - Giselda Laporta Nicolelis.
O segredo da casa amarela - Giselda Laporta Nicolelis.
Um dono para Buscapé - Giselda Laporta Nicolelis.
No rastro de azulão, cisco e mangarito – Lucília Junqueira de A. Prado.
A casa do some-some – Guido Heleno.
Chega de saudade – Ricardo Azevedo.
Reinações de narizinho – Monteiro Lobato
Rita está crescendo – Telma Guimarães Castro de Andrade.
Os cavaleiros da Távola Redonda – Ana Maria Machado.
Pai me compra um amigo? – Pedro Bloch
O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeiras
O cachorrinho samba na floresta – Maria José Dupré.
A montanha encantada – Maria José Dupré.
A bruxinha Domitilia e o robô super-tudo – Edson Gabriel Garcia.
A casa da madrinha- LugiaBojinga Nunes.
Brim Azul – Ganymedes José.
O elefante assassino – Pedro Bandeira
A mina de ouro – Maria José Dupré.
O caso da borboleta Atíria – Lúcia Machado de Almeida.
É proibido miar – Pedro Bandeira
A bolsa Amarela – Lugia Bojunga.
A terra dos meninos pelados – Graciliano Ramos.
O esqueleto atrás da Porta – Stella Car.
A pequena princesa – Francis H. Burmeth.
Precisa-se de um avô – Heleninha Bortoni.
Uma história de futebol – José Roberto Torero.
A fada que tinha ideias – Fernando Lopes de Almeida.
O caso da borboleta Atíria – Lúcia Machado de Almeida.
O fantástico mistério de feiurinha – Pedro Bandeira.
Precisa-se de um avô – Heleninha Bortoni.
Os miseráveis – Adaptação Walcir Carrasco.
A mina de ouro – Maria José Dupré.
O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeira.
Odisséia – Ruth Rocha.
Uma história de futebol – José Roberto Torero.
A terra dos meninos pelados – Graciliano Ramos.
A bolsa Amarela – Lugia Bojunga.
A casa da madrinha- Lugia Bojunga Nunes.
Brim Azul – Ganymedes José.
Rita está crescendo – Telma Guimarães Castro de Andrade.
V – AVALIAÇÃO:

A avaliação deve ser um processo formativo, contínuo que não necessita de situações distintas
das cotidianas. Serão considerados como critérios para a avaliação:
• Narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, mantendo o encadeamento dos fatos e sua
sequencia cronológica, de maneira autônoma.

• Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de escritor: planejar o que vai
escrever considerando a intencionalidade, o interlocutor, o portador e as características do gênero;
• Demonstrar compreensão de textos ouvidos por meio de resumo das ideias.
• Coordenar estratégias de decodificação com as de antecipação, inferência e verificação, utilizando
procedimentos simples para resolver dúvidas na compreensão.
• Utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos: ler para estudar, ler para revisar, ler para escrever.
• Escrever textos com pontuação e ortografia convencional, ainda que com falhas, utilizando alguns
recursos do sistema de pontuação.
• Produzir textos escritos, considerando características do gênero, utilizando recursos coesivos básicos.
• Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimorá-los.
• Escrever textos considerando o leitor.

PLANO DE ENSINO 2020
ANOS:
PROFESSORES:

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
I-OBJETIVO GERAL:
O estudo da Matemática deve permitir que o educando possa estabelecer a relação entre a
linguagem matemática e a linguagem materna, descobrir regularidades e propriedades numéricas,
geométricas e métricas, promovendo a compreensão de alguns significados das operações, bem como,
das relações entre elas.
II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Expectativas de aprendizagem)
- Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal.
- Reconhecer e representar números racionais.
- Explorar diferentes significados das frações em situações-problema: parte-todo, quociente e razão.
- Escrever e comparar números racionais de uso freqüente, na representação fracionária e decimal.
- Identificar e produzir frações equivalentes.
- Compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais.
- Resolver adições e subtrações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e do uso de
técnicas operatórias convencionais.
- Resolver multiplicações e divisões com números naturais, por meio de estratégias pessoais e do uso de
técnicas operatórias convencionais.
- Compreender diferentes significados da adição e subtração, envolvendo números racionais escritos na
forma decimal.
- Resolver operações de adição e subtração de números racionais na forma decimal, por meio de
estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais.
- Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como 10%, 20%, 25%,
50%.
- Interpretar e representar a posição ou a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e construir
itinerários.
- Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros.
- Identificar elementos como faces, vértices e arestas de poliedros.
- Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como número de lados, número
de ângulos, eixos de simetria, rigidez.
- Compor e decompor figuras planas.
- Ampliar e reduzir figuras planas.

- 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.
- Calcular perímetro de figuras.
- Calcular área de retângulos ou quadrados.
- Utilizar medidas como cm², m², km² e alqueire.
- Resolver problemas 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.
- Identificar as possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de contabilizá-las por meio
de estratégias pessoais.
- Utilizar a noção de probabilidade em situações-problema simples.

III- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
Números, sistema de numeração e operações:
• Rodas de contagem que estimulem os alunos a buscarem estratégias que facilitem a identificação
de quantidades.
• Formar coleções com diferentes objetos, como: adesivos, lacres de alumínio, miniaturas, bolinha de
gude, figurinhas, contribui de forma significativa para que os alunos contem todos os elementos,
mantendo a ordem ao enunciar os nomes dos números e observando que o último número
corresponde ao total de objetos da coleção.
• Situações envolvendo números para que os alunos possam identificar a função que eles
desempenham naquele contexto: números para quantificar, números para ordenar, entre outros.
• Construção de fichas de identificação de cada aluno contendo números que indicam diferentes
aspectos, por exemplo: idade, peso, altura, número de pessoas que moram na mesma casa, datas
de nascimentos, número de animais que possui, entre outros. Proporcionar um espaço onde as
crianças possam trocar as fichas e ler e interpretar as informações numéricas.
• Atividades de comparação de quantidades entre duas coleções, verificando se possuem o mesmo
número de elementos, ou se possuem mais ou menos, utilizando para isso diferentes estratégias:
correspondência um a um e estimativas.
• Situar pessoas ou objetos numa lista ordenada, por exemplo: ordenar uma sequencia de fatos,
identificar a posição de um jogador numa situação de jogo.
• Jogos de trilha para indicar avanços e recuos numa pista numerada. Jogos de trocas para
estabelecer equivalência entre valores de moedas e cédulas.
• Construção e análise de cartazes e quadros numéricos que favoreçam a identificação da
sequencia numérica, como, por exemplo, o calendário.
• Elaboração de cartazes com números recortados de jornais e revistas para que os alunos
possam comparar e ordenar números.
• Registro e observação dos números das ruas: onde começa, onde termina, a numeração de um
lado é igual à do outro. E como se dá a numeração entre uma casa e outra, ela é ou não
sequencial, levantamento do número da casa dos alunos.
Cálculos:
• Uso da calculadora em situações de cálculo.
• Identificação de resultados de cálculos usando estimativas.

• Análise de situações de cálculo para identificar a operação realizada e testar hipóteses usando a
calculadora.
• Atividades para introduzir o estudo dos números racionais a partir de situações em que os
números naturais não conseguem exprimir a medida de uma grandeza ou resultado de uma
divisão.
• Utilização da calculadora para construir representações de números racionais na forma decimal.
Geometria:
• Jogos e brincadeira em que seja necessário situar-se ou se deslocar no espaço, recebendo e
dando instruções, usando vocabulário de posição. Exemplos: Jogos de Circuito, Caça ao Tesouro,
Batalha Naval.
• Relatos de trajetos e construções de itinerários de percursos conhecidos ou a partir de instruções
dadas oralmente e por escrito.
• Construções de maquetes e plantas da sala de aula e de outros espaços, identificando
semelhanças e diferenças entre uma maquete e uma planta.
• Análise de fotografias de lugares ou de percursos conhecidos para descrever como é o lugar ou o
percurso e a posição em que se encontra quem tirou a foto.
• Desenhar o percurso de casa à escola e propor que os alunos troquem e comparem seus
desenhos e façam a leitura do percurso dos colegas.
• Leitura de guias de ruas, mapas e croquis fazendo uso das referências de localização.
• Organização de exposições com desenhos e fotos de formas encontradas na natureza ou
produzidas pelo homem, como folhas, flores, frutas, pedras, árvores, animais marinhos e de
objetos criados pelo homem, para que os alunos possam perceber suas formas.
• Modelagem de objetos em massa, sabão, sabonetes reproduzindo formas geométricas. Organizar
exposições com os objetos construídos.
• Jogos para adivinhar um determinado objeto referindo-se apenas ao formato dele.
• Construções de dobraduras e quebra-cabeças para criar mosaicos com formas geométricas planas
e observar simetrias.
• Classificação de sólidos geométricos a partir de critérios como: superfícies arredondadas e
superfícies planas, vértices, entre outras.
• Montagem e desmontagem de caixas com formatos diferentes para observar a planificação de
alguns sólidos geométricos.
• Atividades de dobradura para identificar eixos de simetria e retas paralelas.
Medidas:
• Experimentos que levem os alunos a utilizarem as grandezas físicas, identificar atributos a serem
medidos e interpretar o significado da medida.
• Atividades de medida utilizando partes do corpo e instrumentos do dia-a-dia: fita métrica, régua,
balança, recipiente de um litro, que permitam desenvolver estimativas e cálculos envolvendo as
medidas.
• Atividades que explorem padrões de medidas não convencionais como, por exemplo, medir o
comprimento da sala com passos.
• Observação de embalagens para identificar grandezas e suas respectivas unidades de medidas.
• Elaborar livros de receitas; culinária, de massas de modelar, de tintas, de sabonetes, de
perfumes, etc. (ampliar e reduzir receitas).
• Converter medidas não padronizadas no dia-a-dia em medidas padrão.

• Atividades que permitam fazer marcações do tempo e identificar rotinas: manhã, tarde e noite;
ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês, ano; hora, minuto e segundo.
• Construção da linha do tempo para contar a sua própria história ou a história de vida de alguém
conhecido ou da própria família.
• Organização de exposição com instrumentos usados para medir: balanças, fitas métricas,
relógios de ponteiro e digital, ampulhetas, cronômetros.
• Atividades de empacotamento para observação de formatos e tamanhos de caixas, saquinhos
de supermercados, diferentes saquinhos de papel (embalagem para pipoca, pão, cachorro-quente), entre outras.
• Análise de situações apresentadas em folhetos de supermercados para identificar ofertas
enganosas, situações que acarretam prejuízo e que apresentam vantagens.
• Comparação entre dimensões reais e as de uma representação em escala, percebendo que
muitos objetos não podem ser representados em suas reais dimensões, como, por exemplo: um
carro, um caminhão, uma casa.
• Atividades para explorar as noções de perímetro e de área a partir de situações-problema que
permitam obter a área por decomposição e por composição de Matemática figuras, usando recortes e
sobreposição de figuras, entre outras.
• Comparar figuras que tenham perímetros iguais e áreas diferentes, ou que tenham perímetros
diferentes, mas áreas iguais.
Tratamento da Informação:
• Leitura e discussão sobre dados relacionados à saúde, educação, cultura, lazer, alimentação,
meteorologia, pesquisa de opinião, entre outros, organizados em tabelas e gráficos (barra,
setores, linhas, pictóricos) que aparecem em jornais, revistas, rádio, TV, internet.
• Organização de pesquisas relacionadas a assuntos diversos: desenvolvimento físico e
aniversário dos alunos, programas de TV preferidos, animais de que mais gostam, entre outros.
• Preparação e simulação de um jornal ou de reportagens feitas pelos alunos, comunicando
através de tabelas ou gráficos o assunto pesquisado por eles.
• Resolução de situações de problemas simples que ajudem os alunos a formular previsões a
respeito do sucesso ou não de um evento, por exemplo: um jogo envolvendo números pares ou
ímpares, o lançamento de um dado.
IV- CONTEÚDO:
1º BIMESTRE

I- Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

UNIDADE 1 - EMAI
II- Expectativas de aprendizagem
1 – Compreender e utilizar as regras do sistema de
numeração decimal para leitura e escrita,
comparação, ordenação de números naturais de
qualquer ordem de grandeza.

LIVRO DIDÁTICO
Conteúdos/ Objetos de ensino
UNIDADE 1: Sistema de numeração
decimal:
Sequência
numérica,
Representação dos números naturais, Valor
posicional, Ordens e Classes, (p.12 a 19);
Classe dos milhões; Arredondamento (p. 28
e 33), Interpretação de uma notícia com
números (p. 34 e 35)
UNIDADE 1: Revisão (p. 38 e 39)
UNIDADE 2: Sistema de numeração
decimal: Sequência numérica (p. 61 a 63)
2 – Utilizar a decomposição das escritas numéricas UNIDADE 1: Sistema de numeração
para a realização do cálculo mental, exato e decimal: Composição e decomposição de
aproximado, em adições e subtrações.
números; Ordenação e comparação, Reta
numérica (p. 20 a 27);

GRANDEZAS E
MEDIDAS
ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

3 – Utilizar a decomposição das escritas numéricas
para a realização de cálculos de adição e subtração.

UNIDADE 2: Adição, subtração, Estratégias
de cálculo (p. 44 a 49);

4 – Resolver problemas do campo aditivo.

UNIDADE 2: Resolução de problemas (p. 70
e 71)

5 – Analisar, interpretar e resolver situaçõesproblema, compreendendo diferentes significados
das operações do campo aditivo, envolvendo
números naturais.
1 – Utilizar o sistema monetário brasileiro em
situações-problema.
1 – Descrever, interpretar e representar a posição ou
a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço
e construir itinerários.
2 – Interpretar representações no plano usando
coordenadas.
1– Resolver problemas com dados apresentados de
maneira organizada por meio de tabelas simples e de
dupla entrada.

UNIDADE 4: Problemas do campo aditivo (p.
112 e 113)

UNIDADE 1: Sistema monetário (p. 20)
UNIDADE 8: Localização com pares
ordenados, Trajeto e Mapa de rua (p. 238 e
244)

UNIDADE 1: Análise dos resultados
possíveis (p. 36 e 37)
UNIDADE 2: Tabelas e gráficos (p. 68 e 69)

UNIDADE 3 - EMAI
LIVRO DIDÁTICO
II. Expectativas de aprendizagem
Conteúdos/Objetos de ensino
Números 1 – Analisar, interpretar e resolver UNIDADE 2: Multiplicação e divisão (p. 50 a
naturais situações-problema,
compreendendo 57); Resolução de problemas (p. 64 e 65)
diferentes significados das operações do
campo multiplicativo, envolvendo
números naturais.
2 – Utilizar procedimentos própios para UNIDADE 2: Estratégias de cálculo (p. 58 a
a realização de cálculos de multiplicação 60)
e divisão.
Números
Racionais

1 – Reconhecer que os números UNIDADE 5: Leitura de frações; Fração de
racionais admitem diferentes (infinitas) uma quantidade; (p. 138 a 144)
representações na forma fracionária.
2 – Reconhecer números racionais no UNIDADE 7: Décimos, centésimos e
contexto diário, fazendo a leitura dos milésimos (p. 206 a 209)
números frequentes, na representação
fracionária e na representação decimal.
3 – Identificar fração com significado de
parte-todo.

GRANDEZAS E
MEDIDAS
ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA
TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1 – Resolver situações- problema que envolvam o uso
de medidas de comprimento, massa e capacidade,
representadas na forma decimal.
1- Reconhecer elementos e propriedades de
poliedros explorando planificações de algumas
dessas figuras.

UNIDADE 6: Unidade de comprimento (p.
176 e 178)
UNIDADE 3: Poliedros e corpos redondos
(p. 74 e 75).
UNIDADE 3: Ler e interpretar gráficos de
linha (p. 100 e 101)

2º BIMESTRE

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

UNIDADE 3 - EMAI
II. Expectativas de aprendizagem
Números 1 – Analisar, interpretar e resolver
Naturais situações-problema,
compreendendo
diferentes significados das operações do
campo
multiplicativo
envolvendo
números naturais.
Números
Racionais

1 – Comparar e ordenar números
racionais de uso frequente, na
representação
fracionária
e
na
representação decimal, localizando- os
na reta numérica.

2 – Identificar frações equivalentes.
3
–
Relacionar
representações
fracionárias e representação decimal de
um mesmo número racional.
GRANDEZAS E
MEDIDAS
ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1 – Utilizar unidades usuais de tempo e
temperatura em situações- -problema.
2 – Ler horas em relógios digitais e de ponteiros.
1 – Reconhecer elementos e propriedades de
poliedros explorando planificações de algumas
dessas figuras.
2 – Resolver problemas envolvendo o número de
vértices, faces e arestas de um poliedro.
1 – Resolver problemas com dados apresentados de
maneira organizada em tabelas de dupla entrada.

LIVRO DIDÁTICO
Conteúdos/Objetos de ensino
UNIDADE
4:
Problemas
do
campo multiplicativo (p. 114);
UNIDADE 4: Proporcionalidade (p. 115 a
117); UNIDADE 4: Possibilidade (p. 121 a
123); UNIDADE 4: Matemática em tirinhas
(p. 130 e 131)
UNIDADE 5: Frações aparentes (p. 142 e
143); UNIDADE 5: Fração como
representação de um quociente (p. 149 e
150); Número misto (p. 151
a 153); Comparação de frações (p. 154 e
155); UNIDADE 5: Localização de frações na
reta numérica (p. 153);
UNIDADE 5: Frações equivalentes (p. 144 e
148);
UNIDADE 7: Leitura de números decimais
(p. 210 e 211).
UNIDADE 7: Frações e números decimais (p.
212 e 213).
UNIDADE 6: Medidas de tempo (p. 181 e
182); Medidas de temperatura (p. 187 e 188)
UNIDADE 3: Planificação de superfícies (p.
76 e77); Vértices, faces e arestas (p. 78)

UNIDADE 4 – Gráfico de setor e de colunas
(p. 132 e 133)

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

GRANDEZAS E
MEDIDAS
ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA
TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

UNIDADE 4 - EMAI
II. Expectativas de aprendizagem
Números 1 – Compreender e utilizar as regras do
Naturais sistema de numeração decimal, para
leitura e escrita, comparação, ordenação
de números naturais de
qualquer ordem de grandeza.
2 – Analisar, interpretar e resolver
situações-problema,
compreendendo
diferentes significados das operações do
campo aditivo e multiplicativo
envolvendo números naturais.
3 – Utilizar procedimentos próprios para a
realização de cálculos de
multiplicação e divisão.
Números 1 – Analisar, interpretar e resolver
Racionais situações-problema,
compreendendo
diferentes significados das operações do
campo aditivo envolvendo números
racionais, sem o uso de
regras.
2 – Utilizar procedimentos pessoais de
cálculo para resolver adições com
números racionais representados na
forma decimal.

LIVRO DIDÁTICO
Conteúdos/Objetos de ensino

1 – Resolver situações-problema que envolvam o
uso de medidas de comprimento, massa e capacidade,
representadas na forma decimal
1 – Identificar ângulos retos.
2 – Reconhecer elementos e propriedades de
polígonos.
1 – Analisar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada.

UNIDADE 6: Medidas de massa (p. 183 e
184); Medidas de capacidade (p. 185 e 186)

UNIDADE 4: Propriedade da igualdade(p.
124 a 126), Valor desconhecido (p. 127 a
129);

UNIDADE 4: Repartir em partes iguais e
desiguais (p. 118 e 119);
UNIDADE 5: Adição e subtração de frações
(p.156 a 159);

UNIDADE 7: Adição e subtração de números
decimais (p. 216 e 217)

UNIDADE 3 : Medida de ângulo (p. 79 e 80);
Polígonos (p. 81 a 82)

3º BIMESTRE

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

UNIDADE 5- EMAI
LIVRO DIDÁTICO
II. Expectativas de aprendizagem
Conteúdos/Objetos de ensino
Números 1 – analisar, interpretar e resolver
Naturais situações-problema,
compreendendo
diferentes significados das operações do
campo
aditivo
e
multiplicativo
envolvendo números naturais.
Números
Racionais

1 – Analisar, interpretar e resolver
situações-problema,
compreendendo
diferentes significados das operações do
campo
multiplicativo,
envolvendo
números racionais, sem o uso de
regras.

2 – Calcular o resultado de
multiplicações e divisões de números
racionais, por meio de estratégias
pessoais.
GRANDEZAS E
MEDIDAS

ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

GRANDEZAS E
MEDIDAS
ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA
TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1 – Identificar ângulos sob a perspectiva de
mudança de direção e resolver situações- problema
de movimentação, envolvendo essa ideia.
2 – Identificar ângulos reto, agudo e obtuso.
1 – Identificar elementos e propriedades de um
UNIDADE 3: Polígonos (p. 83 a 92)
polígono.
2 – Estudar características de figuras como a rigidez
triangular.
3 – Realizar medidas de ângulos internos de um
polígono dado.
1 – Resolver problemas com os dados apresentados
de maneira organizada por meio de gráficos de
linhas.

UNIDADE 6 - EMAI
II. Expectativas de aprendizagem
Números 1 – Utilizar sinais convencionais (+, –,
Naturais ×, ÷ e =) na escrita de operações.

LIVRO DIDÁTICO
Conteúdos/Objetos de ensino

2 – Explorar regularidades nos
resultados de operações com
números naturais.
Números 1 – Explorar regularidades nos UNIDADE 7: Comparação e ordenação de
Racionais resultados de operações com números números decimais (p. 214 e 215);
racionais.
– Identificar e produzir diferentes
escritas nas representações fracionária e
decimal com o apoio em representações
gráficas.
UNIDADE 6: Perímetro (p. 179 e 180);
1 – Calcular o perímetro de figuras triangulares.
2 – Calcular a área de figuras triangulares pela
Medida de área (p. 189 e 192);
decomposição de figuras quadrangulares.
1 – Compor e decompor figuras planas.
2 – Identificar que qualquer polígono pode ser
composto a partir de figuras triangulares.
1 – Fazer leitura de informações apresentadas por UNIDADE 6: Completar e interpretar
meio de porcentagens, divulgadas na mídia e gráficos (p. 200 e 201)
presentes em folhetos comerciais.

4º BIMESTRE

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

UNIDADE 7- EMAI
LIVRO DIDÁTICO
II. Expectativas de aprendizagem
Conteúdos/Objetos de ensino
Números 1 – analisar, interpretar e resolver
Naturais situações-problema,compreendendo os
diferentes significados das operações do
campo
aditivo
e
multiplicativo
envolvendo números naturais.

Números
Racionais

2 – Resolver problemas que
envolvem os diferentes significados
da multiplicação.
3 – Reconhecer a composição e
decomposição de números naturais em
sua forma polinomial.
1– Resolver situações-problema que
envolvem o uso da porcentagem no
contexto diário, como 10%, 20%,
50%, 25%.
2 – Resolver problemas que envolvem
diferentes representações de números
racionais.

UNIDADE 5: Porcentagem (p. 162 a 165);

UNIDADE 5: Situações-problema (p. 166 e
167);
UNIDADE 5: Revisão (p. 172 e 173);

3 – Resolver problemas que envolvem o
uso da porcentagem no contexto diário.
GRANDEZAS E
MEDIDAS

1-– Reconhecer e utilizar medidas como o metro
quadrado e o centímetro quadrado.
2 – Resolver situações-problema que envolvam o
cálculo de distâncias.
1 – Ampliar e reduzir figuras planas pelo uso de
malhas.

UNIDADE 6: Área e perímetro (p. 193);
UNIDADE 6: Ideia de volume (p. 194 e 195);

ESPAÇO E
UNIDADE 3: Ampliação e redução de
FORMA/
figuras (p. 93 a 95);
GEOMETRIA
TRATAMENTO 1 – Identificar as possíveis maneiras de combinar
DA
elementos de uma coleção e de contabilizá-las
INFORMAÇÃO/ usando estratégias pessoais.
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1-Eixos
NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
ÁLGEBRA

UNIDADE 8 - EMAI
LIVRO DIDÁTICO
II. Expectativas de aprendizagem
Conteúdos/Objetos de ensino
Números 1 – Formular situações-problema,
Naturais compreendendo
os
diferentes
significados do campo aditivo e
multiplicativo envolvendo números
naturais.
Números
Racionais

GRANDEZAS E
MEDIDAS

1 – Resolver problemas envolvendo o UNIDADE 7: Porcentagem (p. 228 e 229);
uso da porcentagem no contexto diário,
como 10%, 20%, 50%, 25%.

1 – Avaliar a adequação do resultado de uma
medição.

ESPAÇO E
FORMA/
GEOMETRIA

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO/
PROBABILIDADE
E ESTATÍSICA

1 – Construir figuras simétricas a uma figura dada. 2
– Identificar eixos de simetria num polígono.
3 – Identificar quadriláteros observando as relações
entre seus lados (paralelos, congruentes e
perpendiculares).
4 – Identificar semelhanças e diferenças entre
polígonos, usando como critérios os eixos de
simetria.
1 – Explorar ideia de probabilidade em situaçõesUNIDADE 5: Probabilidade de um evento
problema simples.
ocorrer (p. 170 e 171)

V – AVALIAÇÃO:
A avaliação terá como base os seguintes critérios norteadores:
• Resolver situações-problema que envolvam contagem, medidas, os significados das
operações, utilizando estratégias pessoais de resolução e selecionando procedimentos de
cálculo
• Ler, escrever números naturais e racionais, ordenar números naturais e racionais na forma
decimal, pela interpretação do valor posicional de cada uma das ordens
• Realizar cálculos, mentalmente e por escrito, envolvendo números naturais e racionais (apenas
na representação decimal) e comprovar os resultados, por meio de estratégias de verificação
• Medir e fazer estimativas sobre medidas, utilizando unidades e instrumentos de medida mais
usuais que melhor se ajustem à natureza da medição realizada
• Interpretar e construir representações espaciais (croquis, itinerários, maquetes), utilizando-se
de elementos de referência e estabelecendo relações entre eles
• Reconhecer e descrever formas geométricas tridimensionais e bidimensionais
• Recolher dados sobre fatos e fenômenos do cotidiano, utilizando procedimentos de
organização, e expressar o resultado utilizando tabelas e gráficos.
PLANO DE ENSINO 2019
ANOS:
PROFESSORES:
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Humanas e da natureza
I – OBJETIVO GERAL:
Possibilitar ao aluno conhecimento sobre as relações sociais, econômicas, políticas e
culturais que a sua coletividade estabeleceu e estabelece com outras localidades, em diversos
momentos históricos, comparando acontecimentos, tendo como referência, anterioridade,
posterioridade e simultaneidade, favorecendo identificar-se em seu tempo e espaço.
II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Conhecer conceitos científicos básicos com os quais poderão entender os fenômenos
naturais e perceber as relações existentes entre os seres vivos e entre estes e o
ambiente.



Reconhecer a diversidade de seres vivos e refletir sobre questões ambientais,
posicionando-se diante delas, desenvolvendo atitudes e valores que contribuam para a
preservação do ambiente.



Reconhecer o ser humano como parte integrante

e sujeito do processo de

construção/reconstrução do ambiente, adquirindo maior consciência das alterações
ambientais.


Compreender a realidade como resultada da interação entre sociedade e natureza em
uma dimensão histórica e cultural.



Reconhecer

e

utilizar

a

linguagem

cartográfica

como

instrumento

de

representação,leitura e interpretação do espaço.


Reconhecer referenciais espaciais de orientação e localização.



Reconhecer o trabalho humano e a materialização de diferentes tempos no espaço.



Apropriar-se de métodos de pesquisa e de produção de texto, aprendendo a observar,
descrever, registrar, formular hipóteses, comparar, relacionar, analisar, diagnosticar e
propor soluções, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas
no aprendizado escolar.



Desenvolver competências empregadas na elaboração do conhecimento cientifica, como
atitude investigativa, a observação a experimentação, o levantamento de dados, o registro
de idéia se e o estabelecimento de comparações.



Reconhecer a posição relativa dos acontecimentos no tempo, assim como a
simultaneidade, antecedência, sucessão e a ordenação de fatos relativos a um ponto de
referencia determinado.



Compreender a construção do conceito de tempo histórico por meio das relações entre
passado, presente e futuro.



Reconhecer os grupos com os quais convive e sua relação com diversos tempos e
espaços.



Compreender que os acontecimentos se desenvolvem em •diferentes tempos históricos.
III – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
Os procedimentos metodológicos abaixo poderão ser adaptados, enriquecidos ou mesmo,

modificados, de acordo com as necessidades de cada professor em relação a seus alunos,
assim sendo:



Leitura e interpretação de textos de gêneros variados (poema, letra de música,
documentos históricos, etc..);



Técnicas de trabalho em grupo, que estimulem o diálogo, a integração e a cooperação;



Visitas em instituições públicas, bibliotecas, museus, patrimônio histórico, etc...;
Entrevistas, palestras, confecção de painéis, cartazes, textos coletivos e conservá-los
para a utilização em exposições, bem como, servir de referencial para acompanhamento
do desenvolvimento dos alunos.



No desenvolvimento do trabalho serão utilizados livros que tratam do assunto, mapas, o
globo terrestre, filmes sobre o tema e documentos sobre o assunto tratado.



As datas cívicas e folclóricas serão aproveitadas como recurso didático com exploração
dos temas nelas contidos.
VI – CONTEÚDOS:
1º BIMESTRE
•Unidade 1 – Conhecer a Terra e ocupar o espaço
-Capitulo 1: Entender e Representar a Terra (p. 10)
-Capitulo 4: A construção do espaço brasileiro (p.64)

2º BIMESTRE
•Unidade 2 – Somos humanos
-Capitulo 5- Da sedentarizarão aos povos (p.84)
-Capitulo 6- O povo brasileiro (p.100)
-Capitulo 7- Lutar pela cidadania (p.118)
3º BIMESTRE
-Capitulo 8: Conheça (e respeite) seu corpo (p.134)
•Unidade 3 – Energia, trabalho e transformações...
- Capitulo 11: Energia e movimento: transformação em seu corpo (p.190)
- Capitulo 12: Alimentos: muito além da energia (p.208)
4º BIMESTRE
•Unidade 4 – Preservar é preciso!
- Capitulo 13: Consumimos recursos naturais (p.230)

-Capitulo 14: A energia e o ambiente (p.248)
V – AVALIAÇÃO:
•Serão considerados como instrumentos de avaliação todos os materiais produzidos pelo aluno,
além de provas objetivas e relatórios de aprendizagem.

