Conteúdo
anual

FUNDAMENTAL 1 (ANOS INICIAIS)

1º Ano

4

2º Ano

42

3º Ano

94

4º Ano

146

5º Ano

198

Inglês

250

Espanhol

255

LIDERANÇA MUITO ALÉM DO 1º LUGAR

Matemática
1º ANO (1º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Localizar objetos e pessoas de acordo com sua posição
relativa usando termos como na frente, atrás e entre.
1. Posicionamento
Vamos começar

1

ÎÎ Sondar os conhecimentos prévios
dos alunos sobre as noções que serão
trabalhadas na Unidade.
ÎÎ Localizar objetos e seres vivos
de acordo com sua posição relativa
usando termos como na frente, atrás,
entre, direita, esquerda, em cima e
embaixo.

ÎÎ Relacionar, um a um, elementos de duas coleções.
ÎÎ Identificar e comparar quantidades com base em uma
imagem.
ÎÎ Reconhecer quantidades iguais e quantidades diferentes.
2. Comparações

1. Conta
em e representação
de quantidades

Vamos contar

2

ÎÎ Estimar e comparar quantidades e comprimentos.

ÎÎ Reconhecer quantidades de 0 a
10, possibilitando a identificação
dos conhecimentos anteriores dos
alunos.
2. Comparar
e Ordenar

4

ÎÎ Reconhecer quantidades até dez e a ideia de zero.
ÎÎ Utilizar números naturais como indicadores de quantidades.
ÎÎ Identificar e comparar quantidades com base em uma
imagem.
ÎÎ Ler e escrever números de zero a dez.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Dominó de associação de ideias
ÎÎ Desenvolver noções de
símbolos e códigos.
ÎÎ Apropriar-se de procedimentos
de jogos.

Batalha dos peixes
ÎÎ Apropriar-se de procedimentos
de contagem.
ÎÎ Comparar números naturais
até 20.
ÎÎ Utilizar números naturais como
indicadores de quantidades.
ÎÎ Compor e decompor números
por meio de diferentes adições.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que conhece os
sinais de trânsito
ÎÎ Desenvolver noções de
símbolos e códigos usados para o
controle do trânsito.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Identificar e comparar
quantidades com base em
uma imagem.
ÎÎ Relacionar, um a um,
elementos de duas coleções.
ÎÎ Comparar comprimentos.

Tem certeza?

ÎÎ Completar sequências
numéricas de 1 a 10.
ÎÎ Reconhecer sequências com
números até 10 em um esquema.
ÎÎ Apropriar-se de procedimentos
de contagem.

Ler tabelas

ÎÎ Classificar eventos que
envolvam o acaso.

ÎÎ Ler dados registrados em
tabelas.
ÎÎ Comparar números naturais.
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Matemática
1º ANO (2º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

TEMAS

1. Adição com
números até 10

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Desenvolver estratégias pessoais para resolver adições.
ÎÎ Representar simbolicamente a operação de adição.
ÎÎ Construir fatos fundamentais da adição.

Vamos adicionar e subtrair

3

ÎÎ Utilizar números naturais como
indicadores de quantidades.
ÎÎ Identificar e comparar quantidades.
ÎÎ Fazer contagens e apresentar
registros verbais e simbólicos.

2. Subtração com
números até 10

3. Adição e
subtração

1. Figuras
geométricas

Geometria

4

ÎÎ Usar estratégias próprias para resolver problemas que
envolvam adição e subtração.

ÎÎ Associar objetos do cotidiano a representações de figuras
geométricas não planas.
ÎÎ Relacionar representações de figuras geométricas.
ÎÎ Desenvolver interesse por explorar e observar modelos de
figuras geométricas no cotidiano.

ÎÎ Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço
em relação à sua própria posição.
ÎÎ Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço
em relação a um dado ponto de referência.

ÎÎ Associar objetos do cotidiano a
figuras geométricas não planas.
ÎÎ Levantar conhecimentos anteriores
sobre o tema.
2. Localização
e deslocamento

6

ÎÎ Desenvolver estratégias pessoais para resolver subtrações.
ÎÎ Representar simbolicamente a operação de subtração
ÎÎ Decompor números por meio de diferentes adições.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Árvore das maçãs
ÎÎ Desenvolver estratégias
pessoais para resolver adições.
ÎÎ Utilizar números naturais como
indicadores de quantidades.
ÎÎ Identificar e comparar
quantidades.
ÎÎ Compor números por meio de
diferentes adições.

Dominó Geométrico
ÎÎ Organizar e ordenar
representações de figuras
geométricas não planas por meio
dos atributos cor e forma.
ÎÎ Relacionar representações de
figuras geométricas.
ÎÎ Desenvolver estratégias
pessoais para a leitura das peças
e das possibilidades de jogo.

A matemática
me ajuda a ser...
.... uma pessoa consciente do
valor das coisas.
ÎÎ Aproximar-se dos contextos
sociais de uso do sistema
monetário.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Identificar e comparar
quantidades.
ÎÎ Fazer contagens e apresentar
registros verbais e simbólicos.
ÎÎ Usar estratégias próprias
para resolver problemas que
envolvam adição.
ÎÎ Reconhecer e relacionar
valores de moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro.
ÎÎ Compor e decompor números
por meio de diferentes adições.

O que vamos ter?

ÎÎ Identificar, descrever
e completar padrões em
sequências com figuras
geométricas.

Organizar informações em
tabelas

ÎÎ Classificar eventos que
envolvam o acaso.
ÎÎ Contar e registrar
simbolicamente quantidades.

ÎÎ Organizar informações em
listas e tabelas.
ÎÎ Realizar pesquisa e organizar
os dados obtidos por meio de
representações próprias.
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Matemática
1º ANO (3º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

Vamos contar mais

5

TEMAS

1. Aprendendo mais
números

ÎÎ Reconhecer, contar e registrar quantidades até 50.
ÎÎ Compor e decompor números por meio de adições.
ÎÎ Usar estratégias pessoais para resolver problemas de
adição e subtração.
ÎÎ Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro.
ÎÎ Comparar números naturais até 50.
ÎÎ Reconhecer regularidades em sequências numéricas e
descrever elementos ausentes.

2. Números no
cotidiano

ÎÎ Usar estratégias próprias para resolver problemas de
adição e subtração.
ÎÎ Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro.
ÎÎ Comparar números naturais até 99.

1. Medições

ÎÎ Reconhecer alguns instrumentos adequados à medição
de cada grandeza.

2. Medidas de
comprimento

ÎÎ Comparar grandezas de mesma natureza, utilizando
termos como menor, maior, mais comprido, mais grosso,
mais fino.
ÎÎ Compreender que medir é comparar.
ÎÎ Expressar medida de comprimento usando unidades de
medida
ÎÎ não padronizadas.
ÎÎ Despertar a curiosidade por explorar e compreender as
ideias
ÎÎ de medidas e grandezas.
ÎÎ Realizar pesquisa e organizar os dados coletados em
tabelas.

3. Medidas de
massa e medidas de
capacidade

ÎÎ Comparar grandezas de mesma natureza, utilizando
termos como mais pesado, mais leve, entre outros.
ÎÎ Desenvolver noções de medida de massa.
ÎÎ Estimar medidas.
ÎÎ Despertar curiosidade por explorar e compreender as
ideias de medidas e grandezas.

4. Medidas de tempo

ÎÎ Identificar e relatar sequência de acontecimentos
relativos a um dia.
ÎÎ Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana
e meses do ano.

5. Cédulas e moedas
do Brasil

ÎÎ Comparar quantias.
ÎÎ Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro.

ÎÎ Utilizar números naturais como
indicadores de quantidades.
ÎÎ Levantar conhecimentos anteriores
sobre números.

Vamos medir

6

8

ÎÎ Reconhecer situação de medição
de comprimento, identificando a
grandeza e o instrumento utilizado
nessa medição.
ÎÎ Levantar conhecimentos prévios
sobre grandezas e medidas.

OBJETIVOS DOS TEMAS

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Desafio da Selva
ÎÎ Ampliar os procedimentos de
contagem e a récita numérica.
ÎÎ Explorar a sequência numérica
do 1 ao 40.

Memória dos instrumentos
de medição
ÎÎ Relacionar grandezas e
instrumentos de medição.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa menos
consumista.
ÎÎ Usar estratégias próprias para
resolver problema de adição e
subtração.
ÎÎ Despertar o interesse sobre o
consumo consciente.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Trabalhar sequências
numéricas crescentes e
decrescentes.
ÎÎ Relacionar a ideia de “salto”
com o padrão da sequência,
que pode ser, por exemplo,
adicionar ou subtrair sempre 2
ou adicionar sempre 5.
ÎÎ Relacionar o padrão da
sequência com as operações de
adição e subtração.
ÎÎ Elaborar o padrão de uma
sequência.

Ler gráficos

ÎÎ Explorar medidas de
comprimento: centímetro e
metro.
ÎÎ Relacionar a sequência de
padrão “adicionar sempre 2”
com intervalos de medidas
lineares.
ÎÎ Relacionar a sequência de
padrão “adicionar sempre 10”
com intervalos de medidas
lineares.
ÎÎ Fazer contagem de 5 em 5 e de
10 em 10.

Coletar e organizar informações
em gráficos

ÎÎ Ler dados registrados em
gráficos de colunas simples.
ÎÎ Comparar números naturais.

ÎÎ Organizar informações em
tabelas e gráficos de colunas
simples.
ÎÎ Realizar pesquisa e
organizar dados por meio de
representações próprias.
ÎÎ Relacionar dias e semanas,
utilizando o calendário.
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Matemática
1º ANO (4º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

Operações com
números naturais

7

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Adição e subtração

ÎÎ Ampliar estratégias de cálculo mental e por estimativas em
situações de adição.
ÎÎ Reconhecer, contar e registrar quantidades até 100.
ÎÎ Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro.
ÎÎ Ler dados registrados em tabela.
ÎÎ Usar estratégias pessoais para resolver problemas que
envolvam adição.
ÎÎ Comparar números naturais até 100.

2. Multiplicação e
divisão

ÎÎ Resolver problemas que envolvam adições de parcelas
iguais.
ÎÎ Resolver problemas que envolvam multiplicação com ideia
de disposição retangular e combinação de possibilidades.
ÎÎ Resolver problemas com base em estratégias próprias.

ÎÎ Ampliar estratégias de cálculo
possibilitando reconhecer ideias de
operações com números naturais.
ÎÎ Levantar conhecimentos anteriores
sobre operações com números
naturais.

1. Números

ÎÎ Ler, escrever e comparar números naturais até 100.

ÎÎ Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço
em relação à sua própria posição e a um dado ponto de
referência.
Ampliando

8

ÎÎ Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço em relação
à sua própria posição e a um dado
ponto de referência.
ÎÎ Relacionar objetos do cotidiano a
figuras geométricas não planas.
ÎÎ Identificar representações de
figuras geométricas planas.

2. Geometria

3. Grandezas e
medidas

4. Álgebra

10

ÎÎ Identificar e relatar sequência de acontecimentos relativos
a um dia.
ÎÎ Ampliar e retomar o trabalho com medidas de tempo (dias e
meses).

ÎÎ Reconhecer regularidades em sequências e descrever
elementos ausentes.
ÎÎ Perceber a variação de padrão (tamanho, cor, forma) em uma
sequência de figuras.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Adicionando e subtraindo
ÎÎ Usarestratégias pessoais
para resolver problemas que
envolvam adição e subtração.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que preserva a
natureza.
ÎÎ Ampliar o trabalho com
medidas de tempo (dias e meses).
ÎÎ Despertar o interesse sobre a
preservação da natureza.

Cobras e escadas
ÎÎ Ler e escrever números
naturais até 100.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Reconhecer sequências
numéricas em um quadro de
números.
ÎÎ Compor números a partir de um
grupo de 10.
ÎÎ Relacionar sequências com
a ideia de adição de parcelas
iguais.

Ler e interpretar informações

ÎÎ Reconhecer regularidades
em sequências crescentes e em
sequências decrescentes.
ÎÎ Descrever e completar
elementos ausentes em
sequências.

Como organizar dados

ÎÎ em tabelas e em gráficos.
ÎÎ Ler e interpretar dados
registrados em tabelas e em
gráficos de colunas simples.

ÎÎ Ler dados registrados em
tabelas e em gráficos de colunas
simples.
ÎÎ Organizar informações
coletadas em tabelas, gráficos
de colunas simples e por meio de
representações próprias.
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Ciências, História e Geografia
1º ANO (1º BIMESTRE)

CONTEÚDO INTERDISCIPLINA R - CIÊNCI A S, HISTÓRI A
UNIDADE

1

12

TÍTULO

Quem é você

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Identificar a diversidade de
características físicas e de gostos
pessoais.
ÎÎ Compreender que o nome e
o sobrenome fazem parte da
identidade e da história de cada
pessoa.
ÎÎ Reconhecer a memória pessoal
e de familiares como fonte para a
história pessoal.
ÎÎ Compreender a importância do
respeito às diferenças.
ÎÎ Explorar, de forma lúdica, algumas
partes do corpo humano e suas
funções.
ÎÎ Desenvolver noções de
lateralidade tendo o próprio corpo
como referência.
ÎÎ Compreender que, por meio dos
órgãos dos sentidos, podemos
perceber o ambiente.
ÎÎ Reconhecer a importância
dos hábitos de higiene para a
manutenção da saúde.
ÎÎ Reconhecer a permanência de
jogos e brincadeiras ao longo do
tempo.
ÎÎ Reconhecer a diversidade dos
modos de brincar.

BNCC

ÎÎ EF01CI02: Localizar, nomear e
representar graficamente (por
meio de desenhos) partes do corpo
humano e explicar suas funções.
ÎÎ EF01CI03: Discutir as razões pelas
quais os hábitos de higiene do corpo
(lavar as mãos antes de comer,
escovar os dentes, limpar olhos,
nariz, orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.
ÎÎ EF01CI04: Comparar
características físicas entre os
colegas, reconhecendo a diversidade
e a importância da valorização,
do acolhimento e do respeito às
diferenças.
ÎÎ EF01HI01: Identificar aspectos
do seu crescimento, por meio
do registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos
membros de sua família e/ou de sua
comunidade.
ÎÎ EF01HI02: Identificar a relação
entre as suas histórias e as histórias
de sua família e de sua comunidade.
ÎÎ EF01HI05: Identificar semelhanças
e diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.
ÎÎ EF01GE02: Identificar semelhanças
e diferenças entre jogos e
brincadeiras de diferentes épocas e
lugares.
ÎÎ EF01GE09: Elaborar e utilizar
mapas simples para localizar
elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais
(frente e atrás, esquerda e direita,
em cima e embaixo, dentro e fora) e
tendo o corpo como referência.

CAPÍTULOS

1. Tudo tem nome

2. Conhecendo o corpo

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

E GEOGR A FI A
OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

SEÇÕES

Investigar o assunto
Como eu sou

ÎÎ Compreender que todos os seres,
objetos e lugares têm nome.
ÎÎ Conhecer a importância do nome e
do sobrenome para a identidade de
cada um.
ÎÎ Reconhecer sua história pessoal por
meio de objetos de memória.
ÎÎ Compreender que, embora haja
diferenças, todos os seres humanos
são semelhantes.
ÎÎ Refletir sobre o conceito de
diversidade, valorizando o respeito às
diferenças.
ÎÎ Conhecer alguns direitos das
crianças.

ÎÎ Identificar e nomear algumas partes
do corpo humano.
ÎÎ Conhecer formas de representar o
corpo.
ÎÎ Desenvolver consciência corporal e
noções de lateralidade.
ÎÎ Identificar os órgãos responsáveis
pelos sentidos.
ÎÎ Desenvolver a consciência da
percepção do mundo por meio dos
órgãos dos sentidos.
ÎÎ Conhecer hábitos que contribuem
para uma boa saúde, incluindo os
hábitos de higiene.
ÎÎ Reconhecer a permanência de
alguns jogos e brincadeiras ao longo
do tempo.

ÎÎ Reconhecer
características
físicas e gostos
pessoais e dos
colegas.
ÎÎ Valorizar a
diversidade entre os
seres humanos com
base na percepção
das semelhanças e
das diferenças entre
si e os colegas.

Atividade prática

O mundo que
queremos

Varal das minhas
memórias

O respeito a todas
as crianças

ÎÎ Compreender
que alguns objetos
podem ser fontes de
informação sobre a
história pessoal.
ÎÎ Selecionar
e organizar
fotografias e
objetos para a
construção de um
varal de memórias
pessoais.
ÎÎ Reconhecer o
próprio crescimento
por meio de objetos
de memória.
ÎÎ Comparar a
história pessoal
com as histórias
de colegas
para identificar
semelhanças e
diferenças.

ÎÎ Conhecer alguns
direitos das
crianças.
ÎÎ Compreender
a noção de
discriminação e
suas formas de
expressão.

Painel multicultural
Crianças e
brincadeiras
pelo mundo
ÎÎ Conhecer
brincadeiras
de crianças de
diferentes lugares
do mundo.
ÎÎ Compreender que
o ato de brincar é
comum às crianças.
ÎÎ Comparar as
brincadeiras
comuns no dia a
dia dos alunos e as
representadas nas
imagens.
ÎÎ Estimular a
curiosidade e
o respeito por
diferentes culturas
e modos de vida.
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Ciências, História e Geografia
1º ANO (2º BIMESTRE)

CONTEÚDO INTERDISCIPLINA R - CIÊNCI A S, HISTÓRI A
UNIDADE

2

14

TÍTULO

A família

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Conhecer organizações familiares
variadas.
ÎÎ Reconhecer a organização da
própria família.
ÎÎ Compreender que os laços afetivos
também definem família.
ÎÎ Identificar mudanças na
organização das famílias ao longo
do tempo.
ÎÎ Reconhecer os papéis sociais
exercidos pelos membros das
famílias ao longo do tempo.
ÎÎ Conhecer a história da própria
família.
ÎÎ Desenvolver a noção de rotina
familiar.
ÎÎ Identificar escalas de tempo e
desenvolver noções espaciais.
ÎÎ Associar diferentes tipos de
atividades humanas e de animais
aos períodos do dia e da noite e às
variações climáticas.
ÎÎ Conhecer diferentes formas de
lazer em família e associá-los aos
espaços públicos.
ÎÎ Identificar os usos dos espaços
públicos.
ÎÎ Conhecer cuidados com o corpo
que devem fazer parte de algumas
atividades de lazer.
ÎÎ Conhecer algumas representações
artísticas sobre o cotidiano das
famílias.

BNCC

ÎÎ EF01CI01: Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos
como são descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.
ÎÎ EF01CI05: Identificar e nomear diferentes
escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas,
meses e anos.
ÎÎ EF01CI06: Selecionar exemplos de como a
sucessão de dias e noites orienta o ritmo de
atividades diárias de seres humanos e de outros
seres vivos.
ÎÎ EF01HI02: Identificar a relação entre as suas
histórias e as histórias de sua família e de sua
comunidade.
ÎÎ EF01HI03: Descrever e distinguir os seus papéis
e responsabilidades relacionados à família, à
escola e à comunidade.
ÎÎ EF01HI06: Conhecer as histórias da família e da
escola e identificar o papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes espaços.
ÎÎ EF01HI07: Identificar mudanças e
permanências nas formas de organização
familiar.
ÎÎ EF01GE03: Identificar e relatar semelhanças
e diferenças de usos do espaço público
(praças, parques) para o lazer e diferentes
manifestações.
ÎÎ EF01GE05: Observar e descrever ritmos
naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais
e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
ÎÎ EF01GE09: Elaborar e utilizar mapas simples
para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
ÎÎ EF01GE10: Descrever características de seus
lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
ÎÎ EF01GE11: Associar mudanças de vestuário
e hábitos alimentares em sua comunidade
ao longo do ano, decorrentes da variação de
temperatura e umidade no ambiente.

CAPÍTULOS

1. As famílias são
diferentes

2. Vida em família

3. Lazer em
família

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

E GEOGR A FI A
OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Reconhecer organizações familiares
diversas.
ÎÎ Compreender que os laços afetivos
também podem compor uma relação
familiar.
ÎÎ Conhecer a organização de famílias
do passado.
ÎÎ Comparar os papéis sociais dos
membros de famílias do passado com
os do presente.
ÎÎ Compreender que a árvore
genealógica é uma forma de conhecer a
história da família.

ÎÎ Compreender o conceito de rotina.
ÎÎ Reconhecer atividades que fazem
parte da rotina de uma família.
ÎÎ Identificar os períodos do dia (manhã,
tarde e noite) e os dias da semana.
ÎÎ Relacionar o ritmo das atividades
com os períodos do dia.
ÎÎ Distinguir as posições de elementos
utilizando noções espaciais simples.
ÎÎ Compreender que os ritmos da
natureza interferem nas atividades
realizadas no dia a dia.

ÎÎ Conhecer algumas atividades de
lazer feitas em família.
ÎÎ Compreender os usos dos espaços
públicos.
ÎÎ Conhecer alguns cuidados a serem
tomados no parque e na praia.

SEÇÕES

Atividade prática

O mundo que
queremos

Minha família

Árvore genealógica

Cuidados na praia

O dia das famílias

ÎÎ Conhecer por meio
de um depoimento a
rotina de uma família.
ÎÎ Distinguir papéis
e responsabilidades
dos membros de uma
família.
ÎÎ Identificar os
membros da própria
família.
ÎÎ Reconhecer alguns
detalhes da própria
rotina familiar.

ÎÎ Compreender os
laços de parentesco
entre os membros
da família e
suas relações de
ascendência e
descendência.
ÎÎ Reconhecer a árvore
genealógica como
fonte de informações
sobre a história da
família.
ÎÎ Conhecer a biografia
de alguns membros
de sua família.
ÎÎ Comparar a
organização e a
história de sua
família com as dos
colegas identificando
semelhanças e
diferenças.

ÎÎ Conscientizar os
alunos sobre os
cuidados que se deve
ter na praia.
ÎÎ Reconhecer
situações que devem
ser evitadas na praia.

ÎÎ Conhecer
algumas obras de
arte inspiradas
no cotidianos das
famílias.
ÎÎ Identificar
atividades de lazer
em família.

Investigar o assunto

Painel multicultural

Álbum de animais
diurnos e de animais
noturnos
ÎÎ Perceber que outros
seres vivos, além dos
humanos, também
realizam diferentes
atividades nos
períodos do dia.
ÎÎ Conhecer exemplos
de animais diurnos e
de animais noturnos.
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Ciências, História e Geografia
1º ANO (3º BIMESTRE)

CONTEÚDO INTERDISCIPLINA R - CIÊNCI A S, HISTÓRI A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Compreender que a moradia é
um espaço de convivência e de
cooperação entre familiares e amigos.
ÎÎ Identificar as funções dos cômodos
das moradias.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade.
ÎÎ Compreender a importância da
divisão de tarefas entre os moradores
para o bom funcionamento da
moradia.
ÎÎ Comparar características de
diversos tipos de moradia e
identificar as semelhanças e as
diferenças entre elas.
ÎÎ Reconhecer os materiais e alguns
profisionais da construção e da
manutenção das moradias.
ÎÎ Comparar características de
moradias do presente e do passado e
identificar mudanças em sua moradia
ao longo do tempo.

3

Lugar de
morar

BNCC

CAPÍTULOS

ÎÎ EF01CI01: Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos
como são descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.
ÎÎ EF01HI03: Descrever e distinguir os seus papéis
e responsabilidades relacionados à família, à
escola e à comunidade.
ÎÎ EF01HI04: Identificar as diferenças entre os
variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das regras que os
regem.
ÎÎ EF01GE01: Descrever características
observadas de seus lugares de vivência
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças
e diferenças entre esses lugares.
ÎÎ EF01GE06: Descrever e comparar diferentes
tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando
técnicas e materiais utilizados em sua produção.
ÎÎ EF01GE07: Descrever atividades de trabalho
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
ÎÎ EF01GE09: Elaborar e utilizar mapas simples
para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

1. Os ambientes
da moradia

2. Cuidados com a
moradia

3. As moradias
não são iguais
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

E GEOGR A FI A
OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Identificar os cômodos da moradia e suas
funções.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade,
como perto e longe, frente e atrás, direita e
esquerda, embaixo e em cima, dentro e fora.
ÎÎ Representar um cômodo de sua moradia por
meio de uma maquete e de uma planta.
ÎÎ Conhecer características de uma moradia do
povo indígena Yanomami e refeletir sobre a
convivência.
ÎÎ Compreender a importância da divisão de
tarefas entre todos os moradores de uma
moradia.
ÎÎ Perceber quais são suas responsabilidades
em relação ao espaço doméstico e à família
ÎÎ Refletir sobre a necessidade de respeito às
regras de convivência.
ÎÎ Compreender algumas consequências da
falta de higiene no ambiente doméstico.
ÎÎ Refletir sobre a necessidade do bom uso da
água nas atividades diárias.
ÎÎ Propor atitudes para evitar o desperdício
de água.
ÎÎ Compreender que os animais têm
necessidades específicas de cuidados e
higiene.
ÎÎ Conhecer diversos tipos de moradia.
ÎÎ Identificar os diferentes materiais que
podem ser utilizados na construção de
moradias.
ÎÎ Compreender a relação entre o tipo de
moradia e os materiais utilizados em sua
construção.
ÎÎ Conhecer as transformações pelas quais
passa a argila para a produção de tijolos.
ÎÎ Conhecer alguns profissionais envolvidos na
manutenção e na construção de moradias.
ÎÎ Relacionar algumas ferramentas e materiais
de trabalho aos profissionais da construção.
ÎÎ Conhecer algumas moradias construídas por
animais.
ÎÎ Pesquisar sobre mudanças ocorridas na
própria moradia ao longo do tempo.

SEÇÕES

Investigar o assunto

Atividade prática

O mundo que
queremos

Representando um
cômodo da moradia

Varal das minhas
memórias

A moradia
Yanomami

ÎÎ Conhecer as
características de
uma casa imaginária
por meio de um
poema.
ÎÎ Identificar as
características da
própria moradia.
ÎÎ Comparar
e identificar
semelhanças e
diferenças entre as
características da
própria moradia e
as de uma moradia
descrita em um
poema.

ÎÎ Compreender
que alguns objetos
podem ser fontes de
informação sobre a
história pessoal.
ÎÎ Selecionar
e organizar
fotografias e
objetos para a
construção de um
varal de memórias
pessoais.
ÎÎ Reconhecer o
próprio crescimento
por meio de objetos
de memória.
ÎÎ Comparar a
história pessoal
com as histórias
de colegas
para identificar
semelhanças e
diferenças.

ÎÎ Compreender que
as formas de morar
variam em cada
cultura.
ÎÎ Conhecer uma
moradia do
povo indígena
Yanomami.
ÎÎ Comparar o
modo de morar de
um povo indígena
com o seu.
ÎÎ Refletir sobre
a necessidade
da existência
de regras
para permitir
a convivência
saudável.

Os profissionais da
construção
ÎÎ Pesquisar detalhes
das atividades
executadas por
profissionais que
trabalham na
construção e na
manutenção de
moradias.
ÎÎ Desenvolver a
prática da pesquisa
com apresentação de
resultados acerca do
tema escolhido.

Painel multicultural
Lugares diferentes,
moradias
diferentes
ÎÎ Conhecer
moradias
construídas
em diferentes
ambientes do
mundo.
ÎÎ Perceber a relação
entre o ambiente
(a paisagem) e o
tipo de construção,
considerando os
materiais utilizados.
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Ciências, História e Geografia
1º ANO (4º BIMESTRE)

CONTEÚDO INTERDISCIPLINA R - CIÊNCI A S, HISTÓRI A

UNIDADE

4

TÍTULO

Lugar de
estudar

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Reconhecer os ambientes da
escola e identificar suas funções.
ÎÎ Conhecer algumas regras de
convivência existentes em diversos
ambientes da escola.
ÎÎ Conhecer a história da escola
e identificar mudanças e
permanências ao longo do tempo.
ÎÎ Reconhecer algumas
responsabilidades em relação ao
ambiente escolar.
ÎÎ Conhecer alguns profissionais da
escola e identificar suas funções.
ÎÎ Identificar mudanças e
permanências nos objetos
escolares ao longo do tempo.
ÎÎ Perceber que os objetos utilizados
no cotidiano escolar são feitos
de diferentes materiais que têm
origens e características distintas.
ÎÎ Conhecer formas mais
conscientes de uso e descarte de
materiais.
ÎÎ Desenvolver a noção de rotina
escolar.
ÎÎ Compreender o funcionamento
de um calendário com base nos
eventos do calendário escolar.
ÎÎ Valorizar a escolha de alimentos
saudáveis nas refeições.
ÎÎ Criar um mapa simples com
pontos de referência do caminho
casa-escola.

BNCC

CAPÍTULOS

ÎÎ EF01CI01: Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos
como são descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.
ÎÎ EF01HI03: Descrever e distinguir os seus papéis
e responsabilidades relacionados à família, à
escola e à comunidade.
ÎÎ EF01HI04: Identificar as diferenças entre os
variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das regras que os
regem.
ÎÎ EF01HI06: Conhecer as histórias da família e da
escola e identificar o papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes espaços.
ÎÎ EF01HI08: Reconhecer o significado
das comemorações e festas escolares,
diferenciando- as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar ou da
comunidade.
ÎÎ EF01GE01: Descrever características
observadas de seus lugares de vivência
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças
e diferenças entre esses lugares.
ÎÎ EF01GE04: Discutir e elaborar, coletivamente,
regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
ÎÎ EF01GE06: Descrever e comparar diferentes
tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando
técnicas e materiais utilizados em sua produção.
ÎÎ EF01GE07: Descrever atividades de trabalho
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
ÎÎ EF01GE08: Criar mapas mentais e desenhos
com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.

1. Os ambientes
da escola

2. Quem faz parte
da escola?

3. De que são
feitos os objetos
escolares

4. A rotina na
escola
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

E GEOGR A FI A
OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Observar e localizar em uma planta os
diferentes ambientes de uma escola.
ÎÎ Conhecer os ambientes da escola e suas
funções.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade.
ÎÎ Identificar algumas mudanças nas escolas
ao longo do tempo.
ÎÎ Investigar a história da própria escola.

ÎÎ Compreender que alunos, familiares,
professores e outros profissionais compõem
a comunidade escolar.
ÎÎ Reconhecer as próprias responsabilidades
em relação ao ambiente escolar.
ÎÎ Conhecer as funções de diferentes
profissionais que trabalham na escola.
ÎÎ Refletir sobre a relevância do papel dos
membros da comunidade escolar para o bom
funcionamento da escola.

ÎÎ Identificar alguns objetos escolares
utilizados no passado e reconhecer mudanças
e permanências em relação ao seu uso no
presente.
ÎÎ Identificar os diferentes materiais de que
são feitos os objetos escolares.
ÎÎ Identificar e comparar algumas
características dos materiais.
ÎÎ Conhecer a origem de alguns materiais e
refletir sobre uso consciente e descarte.

SEÇÕES

Investigar o assunto
Como é sua escola?
ÎÎ Reconhecer a
escola como espaço
de convívio social e
aprendizado.
ÎÎ Compreender o
conceito de rotina
escolar.
ÎÎ Reconhecer
hábitos alimentares
saudáveis.
ÎÎ Compreender as
diferenças entre
comemorações
escolares e
familiares.
ÎÎ Criar um mapa
simples com pontos
de referência do
trajeto casa-escola.

Atividade prática

O mundo que
queremos

Painel multicultural

O trabalho na
escola

O plástico nos
brinquedos

A hora do lanche
pelo mundo

ÎÎ Conhecer a função
de um profissional
da escola,
identificando
mudanças e
permanências nessa
função ao longo do
tempo.
ÎÎ Conhecer e utilizar
uma ferramenta de
pesquisa científica:
a entrevista.

ÎÎ Compreender
os benefícios
de diminuir a
quantidade de lixo
que geramos.
ÎÎ Estimular a troca
e a doação de
brinquedos que não
são mais utilizados.
ÎÎ Incentivar
os alunos a
se organizar
coletivamente.

ÎÎ Conhecer hábitos
alimentares de
alunos de outros
países.
ÎÎ Reconhecer a
influência cultural
nos hábitos
alimentares.

Produzindo tintas
ÎÎ Reutilizar
objetos que seriam
descartados.
ÎÎ Compreender
o conceito de
reutilização.
ÎÎ Valorizar a
reutilização.

ÎÎ Reconhecer a escola como espaço de
convívio social e aprendizado.
ÎÎ Compreender o conceito de rotina escolar.
ÎÎ Reconhecer hábitos alimentares saudáveis.
ÎÎ Compreender as diferenças entre
comemorações escolares e familiares.
ÎÎ Criar um mapa simples com pontos de
referência do trajeto casa-escola.
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Ciências, História e Geografia
1º ANO

QUADRO DE TEMAS - CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
UNIDADE

QUEM É VOCÊ

A FAMÍLIA

LUGAR DE MORAR

LUGAR DE ESTUDAR

20

CIÊNCIAS
ÎÎ Características físicas e diversidade.
ÎÎ As partes do corpo humano.
ÎÎ Órgãos dos sentidos.
ÎÎ Saúde e higiene.

ÎÎ Períodos do dia e escalas de tempo.
ÎÎ Atividades da rotina pessoal e familiar.
ÎÎ As atividades dos seres vivos e os períodos do dia.
ÎÎ Animais diurnos e noturnos.

ÎÎ Higiene e organização dos ambientes da casa.
ÎÎ Noções de separação de resíduos.
ÎÎ O uso da água.
ÎÎ Cuidados com os animais domésticos.
ÎÎ Os materiais da construção.
ÎÎ Transformações dos materiais.
ÎÎ As moradias dos animais.
ÎÎ Higiene e organização da escola.
ÎÎ Objetos escolares.
ÎÎ Características dos materiais.
ÎÎ Origem dos materiais.
ÎÎ Noções de reutilização e reciclagem.
ÎÎ Hábitos alimentares e alimentação saudável.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

ÎÎ Nome e sobrenome.
ÎÎ História pessoal e familiar.
ÎÎ Percepção da passagem do tempo.
ÎÎ Crescimento.
ÎÎ Brinquedos e brincadeiras antigos e atuais.

ÎÎ Noções de lateralidade.
ÎÎ Brinquedos e brincadeiras de outros lugares.

ÎÎ História familiar.
ÎÎ Organizações e hábitos familiares ao longo do tempo
ÎÎ Organizações familiares e relações de parentesco.

ÎÎ Observação dos ritmos da natureza.
ÎÎ Noções de lateralidade.
ÎÎ Os espaços públicos e privados.

ÎÎ O convívio na moradia.
ÎÎ A divisão de tarefas na moradia.
ÎÎ Os papéis da criança na família.
ÎÎ Moradias de outros tempos.

ÎÎ Os ambientes da moradia.
ÎÎ Noções de lateralidade.
ÎÎ Maquete e planta.
ÎÎ Os Profssionais da construção.
ÎÎ Diferentes tipos de moradia.

ÎÎ Regras de convívio na escola.
ÎÎ Escola, sala de aula e objetos escolares de diferentes épocas.
ÎÎ Rotina escolar.
ÎÎ Calendário e comemorações.

ÎÎ Os ambientes da escola.
ÎÎ Profssionais da escola.
ÎÎ Noções de localização e itinerário casa-escola.

1
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Português

1º ANO (1º e 2º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITUR A/ESCRITA
UNIDADE

1

2

TÍTULO
UNIDADE

Eu tenho
um nome

Eu brinco

Texto 1

Texto 2

3

4
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TÍTULO
UNIDADE

Eu imagino
um castelo

Eu gosto
de animais

Caderno do
Leitor

ÎÎ Cantiga

ÎÎ Conto desenhado

ÎÎ Conto

Ciranda,
cirandinha
(Da tradição
popular)

A calça de Pedro
(Per Gustavsson)

Chapeuzinho
Vermelho
(Irmãos Grimm)

ÎÎ Parlenda

ÎÎ Parlenda

ÎÎ Conto

Hoje é domingo
(Da tradição
popular)

Um, dois, feijão
com arroz
(Da tradição
popular)

Conversa sem saída
(Rosane Pamplona)

LEITUR A/ESCRITA
UNIDADE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/

Texto 1

Texto 2

Saiba mais!

ANÁLISE LINGUÍSTICA/

Caderno do
Leitor

Saiba mais!

ÎÎ Parlenda

ÎÎ Conto

ÎÎ Conto

A bruxa
(Da tradição
popular)

O jantar criado
pelo Gato de Botas
(Katia Canton)

A Bela Adormecida
(Charles Perrault)

ÎÎ Poema

ÎÎ Conto tradicional
africano

ÎÎ Conto

ÎÎ Texto expositivo

O pequeno pirata
que não sabia nadar
(Christelle Chatel)

Filhote de
panda-gigante
(Steve Parker)

Um poema
para os insetos
(Lalau e
Laurabeatriz)

A amizade entre
o corvo e o coelho

ÎÎ Infográfico
Proteção dos
castelos

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEMIÓTICA

Para começar

Ouvir e escrever

Brincar e aprender

Oralidade

Escrita / Produção
escrita

ÎÎ Lista de nomes
da classe
ÎÎ Alfabeto e ordem
alfabética

ÎÎ Nomes
ÎÎ Sílabas iniciais

ÎÎ Bingo de nomes

ÎÎ Apresentando-se aos
colegas

ÎÎ Calendário

ÎÎ Nomes de
brinquedos
e de brincadeiras

ÎÎ Sílaba
ÎÎ Formação de palavras
pela troca de letras
ÎÎ Sílabas iniciais,
mediais e finais

ÎÎ Brincadeira de pular
corda

ÎÎ Comunicação oral
ÎÎ Ensinando dobradura

ÎÎ Comunicação escrita
ÎÎ Escrita de regras de
brincadeiras

SEMIÓTICA

Para começar

Ouvir e escrever

Brincar e aprender

Oralidade

Escrita / Produção
escrita

ÎÎ Castelos

ÎÎ Sílabas iniciais, mediais
e finais
ÎÎ Sílabas iguais em
diferentes posições na
palavra

ÎÎ Lince de palavras

ÎÎ Contando uma história
desenhada

ÎÎ Bilhete para o dono
do gato

ÎÎ Nomes de animais,
das letras e letra
inicial

ÎÎ Palavra dentro
de palavra
ÎÎ Palavras compostas
ÎÎ Sílabas iniciais,
mediais e finais
ÎÎ Escrita de palavras
com FA, FE, FI, FO, FU

ÎÎ Alfabetário de animais
marinhos

ÎÎ Apresentando uma
curiosidade sobre
animais

ÎÎ Você sabia?
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Português

1º ANO (3º e 4º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITUR A/ESCRITA
UNIDADE

5

6

TÍTULO
UNIDADE

Eu faço festa

Eu invento

Texto 1

Texto 2

7
8
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TÍTULO
UNIDADE

Eu pratico esportes

Eu estudo os
dinossauros

Caderno do
Leitor

Saiba mais!

ÎÎ Conto

ÎÎ Convite

ÎÎ Conto

A festa do tigre
e os seus
convidados
(Henriqueta
Lisboa)

Aniversário
de Pedro

A festa no céu
(da tradição
popular)

ÎÎ Poema

ÎÎ Capa de livro

ÎÎ Conto

ÎÎ Infográfico

Se for inventor,
invente
(José Paulo
Paes)

A invenção de
Celeste
(Telma Guimarães
Castro Andrade)

Chiquinha Mota
Pereira
(Adriana Falcão)

Embalagem
longa
vida

LEITUR A/ESCRITA
UNIDADE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/

Texto 1

Texto 2

ÎÎ Texto
informativo
O perigo dos
balões

ANÁLISE LINGUÍSTICA/

Caderno do
Leitor

Saiba mais!

ÎÎ Poema

ÎÎ Fábula

ÎÎ Fábula

ÎÎ Texto expositivo

Futebolês
(Neusa
Sorrenti

A lebre e a
tartaruga
(Guilherme
Figueiredo)

A pomba e a formiga
(Rosane Pamplona)

Jogos olímpicos
e paralímpicos

ÎÎ Poema

ÎÎ História em
quadrinhos

ÎÎ Conto
Eu, o Xixipossauro
(Luciana Saito)

Meu amigo
dinossauro
(Ruth Rocha)

Horácio
(Mauricio de Sousa)

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEMIÓTICA

Para começar

Ouvir e escrever

Brincar e aprender

Oralidade

Escrita / Produção
escrita

ÎÎ Festa junina

ÎÎ Escrita de palavras
a partir das sílabas de
outras palavras
ÎÎ Sílaba inicial: PA, PE, PI,
PO, PU
ÎÎ Palavra dentro de
palavra

ÎÎ Jogo da memória

ÎÎ Relatando os
preparativos de
uma festa

ÎÎ Convite de festa
de aniversário

ÎÎ A roda

ÎÎ Sílaba e escrita de
palavras
ÎÎ Sílaba inicial: LA, LE, LI,
LO, LU
ÎÎ Lista de inventos
ÎÎ Sílabas iguais em
palavras diferentes

ÎÎ Bingo de invenções

ÎÎ Inventando animal
fantástico

ÎÎ Legenda de foto

SEMIÓTICA

Para começar

Ouvir e escrever

Brincar e aprender

Oralidade

Escrita / Produção
escrita

ÎÎ Modalidades
esportivas

ÎÎ Nome de times
de futebol
ÎÎ Sílabas inicial
e final e rimas
ÎÎ Nome de modalidades
esportivas
ÎÎ Separação de palavras

ÎÎ Olimpíada esportiva

ÎÎ Entrevistando um
esportista

ÎÎ Continuação
de uma fábula

ÎÎ Dinossauros

ÎÎ Parte comum de
palavras diferentes
ÎÎ Sílabas: inicial e final

ÎÎ Stop!

ÎÎ Declamando um poema

ÎÎ Ficha do bicho

25

BNCC Língua Portuguesa
1º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 1

LEITURA/ESCUTA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

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

ÎÎ (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais
gráficos.

ÎÎ (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas,
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de
montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos,
regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes
de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das
letras.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por
espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como
pontos-finais, de interrogação e exclamação, e seus efeitos na
entonação.
ÎÎ (EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários,
regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada,
incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
ÎÎ (EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações,
relacionando-as com sensações e associações.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

ORALIDADE

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.

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

ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.

1

ÎÎ (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem e legendas para
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos
que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros
gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características
e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua
distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
partes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

ÎÎ (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem
das letras.

ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.

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

ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por
espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como
pontos-finais, de interrogação e exclamação, e seus efeitos na
entonação.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas,
trava-línguas, com entonação adequada e observando
as rimas.

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

ÎÎ (EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, que possam
ser repassados oralmente por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

ÎÎ (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

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

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

ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê);
a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual
é o portador do texto); a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.

ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.

1
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
ÎÎ (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante
a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos
gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma,
textos narrativos de maior porte, como contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
partes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem
das letras.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita,
por espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras,
como pontos-finais, de interrogação e exclamação, e seus efeitos
na entonação.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou
escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e associações.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas,
trava-línguas, com entonação adequada e observando
as rimas.

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

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível,
boa articulação e ritmo adequado.

ÎÎ (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de acordo com a situação
e a posição do interlocutor.
ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar,
riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.

1

ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê);
a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual
é o portador do texto); a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do
professor (leitura compartilhada), textos que circulam em
meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades
e interesses.
ÎÎ (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.

ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética
como representação dos sons da fala.
ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação
por letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
partes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na
ordem das letras.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na
escrita, por espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das
letras, como pontos-finais, de interrogação e exclamação,
e seus efeitos na entonação.

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

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

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

ÎÎ (EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.

ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e associações.
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ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa
lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo
e espaço.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas,
trava-línguas, com entonação adequada e observando
as rimas.

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

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

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

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de acordo com a situação
e a posição do interlocutor.

1

ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê);
a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é
o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos
ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias
à produção do texto, organizando em tópicos os dados
e as fontes pesquisadas.

ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar,
riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.
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LEITURA/ESCUTA

ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, quadras, quadrinhas parlendas, trava-línguas,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua
forma de organização à sua finalidade.

ÎÎ (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais
gráficos.

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

ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

ÎÎ (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público
infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos
de campanhas de conscientização destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a
leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo
do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico
da humanidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.

ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
partes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas,
calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais
ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um
desses gêneros.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou
escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
ÎÎ (EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans
publicitários.
ÎÎ (EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários
e textos de campanhas de conscientização destinados ao público
infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive
o uso de imagens.

E N S I N O

ORALIDADE

ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas,
com entonação adequada e observando as rimas.
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando
e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras
e frases de forma alfabética – usando letras/ grafemas que
representem fonemas.
ÎÎ (EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando- as às
suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.
ÎÎ (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns,
fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade
do texto.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização
e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos
ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à
produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
por memorização.

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

ÎÎ (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas,
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de
montagem (digitais ou impressos), outros gêneros do campo da
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

ÎÎ (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam
em campos da vida social dos quais participa cotidianamente
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes
de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato
imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por
espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das
letras, como pontos-finais, de interrogação e exclamação, e seus
efeitos na entonação.
ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas,
com entonação adequada e observando as rimas.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada,
incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

ÎÎ (EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.

ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.

ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionandoas com sensações e associações.

ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
e tratamento adequadas, de acordo com a situação a posição
do interlocutor.
ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras
e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que
representem fonemas.
ÎÎ (EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as
às suas produções escritas, percebendo semelhanças
e diferenças.
ÎÎ (EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.
ÎÎ (EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e
lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias
curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre
outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa
e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso
de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização.
ÎÎ (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor
(leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos
ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
ÎÎ (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais
ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando
rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento
ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a
leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo
do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico
da humanidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
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ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por
letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
artes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando
semelhanças diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais
e finais.
ÎÎ (EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em
formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita,
ou espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras,
como pontos-finais, de interrogação e exclamação, e seus
efeitos na entonação.
ÎÎ (EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação
de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de
oposição de significado (antonímia).
ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, travalínguas, com entonação adequada e observando as rimas.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou
escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e associações.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas,
curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo,
que possam ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade
do texto.
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a
posição do interlocutor.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras
e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que
representem fonemas.
ÎÎ (EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem e legendas para
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba,
recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias
imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando
a forma de composição de textos narrativos (personagens,
enredo, tempo e espaço).
ÎÎ (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características
e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua
distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
ÎÎ (EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e
outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel),
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros
gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
ÎÎ (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor
(leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos
ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
ÎÎ (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros
do campo investigativo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios
sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses
realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos
gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
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ÎÎ (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
ÎÎ (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
ÎÎ (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
ÎÎ (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas,
partes de palavras) com sua representação escrita.
ÎÎ (EF01LP09/13) Comparar palavras, identificando semelhanças
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
ÎÎ (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem
das letras.
ÎÎ (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita,
por espaços em branco.
ÎÎ (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, travalínguas, com entonação adequada e observando as rimas.
ÎÎ (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou
escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e associações.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras
e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que
representem fonemas.
ÎÎ (EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparandoas às suas produções escritas, percebendo semelhanças e
diferenças.
ÎÎ (EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades,
dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas
características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas
sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras,
escrita das palavras e pontuação.
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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2º ANO (1º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A

UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Identificar e registrar a localização de pessoas e de objetos
no espaço.
1. Localização
Localização e movimentação

1

ÎÎ Explorar a ideia de localização
e deslocamentos de pessoas e de
objetos no espaço, usando termos
como direita, esquerda, em cima,
embaixo etc.
2. Movimentação

1. Dezenas e
centenas

ÎÎ Identificar e registrar os deslocamentos de pessoas e
de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência.
ÎÎ Elaborar, descrever e desenhar trajetos (ou roteiros) em
malha quadriculada.

ÎÎ Compreender a ideia de dezena.
ÎÎ Fazer contagem um a um, relacionando-a à adição.
ÎÎ Construir fatos básicos da adição.

Números

2
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ÎÎ Explorar a ideia de localização
e deslocamentos de pessoas e de
objetos no espaço, usando termos
como direita, esquerda, em cima,
embaixo etc.

ÎÎ Ampliar o estudo de números até 999.
ÎÎ Explorar o valor posicional no sistema de numeração
decimal.
2. Sistema de
numeração
decimal

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Achou, ganhou?
ÎÎ Identificar e descrever a
localização de objetos no espaço,
considerando mais de um ponto
de referência.
ÎÎ Explorar termos como direita,
esquerda, em cima, embaixo etc.

100 com 4 cartas
ÎÎ Compor o número 100 a partir
de dezenas inteiras.
ÎÎ Desenvolver estratégia de
cálculo mental.
ÎÎ Utilizar estratégias pessoais
para resolver problemas do
campo aditivo.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que ajudou o
próximo.
ÎÎ Identificar e registrar a
localização e os deslocamentos
de pessoas no espaço.
ÎÎ Ler trajetos (ou roteiros)
orientados em mapas.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Completar sequências
numéricas crescentes.
ÎÎ Relacionar um número com um
ponto da reta e localizá‑lo na
reta numérica.

Classificar resultados de
situações de acaso.

ÎÎ Contar de 10 em 10 a partir de
qualquer quantidade.
ÎÎ Localizar e representar
números naturais na reta
numérica.
ÎÎ Identificar regularidades em
sequências numéricas.

Organizar dados em listas e
tabelas

ÎÎ Classificar resultados de
eventos aleatórios.
ÎÎ Ler e desenhar trajetos (ou
roteiros) orientados em mapas.

ÎÎ Organizar dados coletados
em listas e tabelas.
ÎÎ Ler e comparar dados
expressos em tabelas.
ÎÎ Realizar pesquisa.
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Matemática
2º ANO (2º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A

UNIDADE

3

TÍTULOS/
OBJETIVOS

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Adição

ÎÎ Compreender significados da adição: juntar quantidades.

2. Subtração

ÎÎ Compreender significados da subtração: tirar uma
quantidade de outra.
ÎÎ Resolver problemas de subtração utilizando estratégias
pessoais.

Adição e Subtração
ÎÎ Resolver problemas envolvendo
adição e subtração.

1. Figuras
geométricas não
planas

ÎÎ Identificar figuras geométricas não planas com superfície
arredondada e com superfície não arredondada.

Geometria

4
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ÎÎ Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas não planas:
cubo, paralelepípedo, pirâmide,
cone, cilindro e esfera.

2. Figuras
geométricas
planas

ÎÎ Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas
planas: retângulo, quadrado, triângulo e círculo.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?

A matemática
me ajuda a ser...

Caixa completa

... um passageiro responsável.

ÎÎ Ampliar o repertório de
cálculo mental em situações
de adição e subtração.
ÎÎ Compor e decompor números
naturais.
ÎÎ Analisar as combinações
possíveis como estratégia para
a tomada de decisões.

ÎÎ Resolver problemas
envolvendo adição e
subtração.
ÎÎ Interpretar dados
numéricos apresentados em
texto referente ao trânsito.

Descobrindo figura
ÎÎ Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas
planas:
ÎÎ retângulo, quadrado,
triângulo e círculo.

Cálculo mental

Compreender
informações

ÎÎ Utilizar a reta numérica
como ferramenta de cálculo
de adições e subtrações.

Ler e interpretar gráficos

ÎÎ Localizar e representar
números naturais na reta
numérica.
ÎÎ Identificar a regularidade
em uma sequência numérica.
ÎÎ Descrever elementos
ausentes em sequências
numéricas.

Ler e interpretar tabelas de
dupla entrada

ÎÎ Ler, interpretar e comparar
informações registradas
em gráficos de colunas e de
barras simples.

ÎÎ Ler, interpretar e comparar
informações registradas em
tabelas de dupla entrada.
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Matemática
2º ANO (3º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/OBJETIVOS

TEMAS

1. Algumas ideias
da multiplicação

5

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Compreender situações de multiplicação com
a ideia de adição de parcelas iguais.
ÎÎ Usar estratégias próprias para resolver problemas que
envolvam multiplicação.

Multiplicação
ÎÎ Usar estratégias próprias para
resolver situações que envolvam
multiplicação.
2. Mais
multiplicações

1. Localização:
Medidas de
comprimento

2. Medidas de massa
e de capacidade

ÎÎ Registrar uma multiplicação por meio da sentença
matemática usual.
ÎÎ Resolver problemas envolvendo dobro e metade.

ÎÎ Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando
unidades de medida não padronizadas.

ÎÎ Identificar, estimar e comparar medidas de massa, utilizando
unidades de medida padronizadas: grama e quilograma.

Grandezas e medidas

6

ÎÎ Identificar e comparar medidas de
comprimento.
ÎÎ Identificar medidas de massa e de
capacidade.
ÎÎ Ler horas em relógios digitais.

ÎÎ Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de
relógio digital.
ÎÎ Ler horas em relógios digitais.
3. Medidas de tempo

4. Sistema
monetário

46

ÎÎ Estabelecer a equivalência de valores entre cédulas do
sistema monetário brasileiro.
ÎÎ Resolver problemas de adição e multiplicação por meio
de estratégias pessoais.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?

A matemática
me ajuda a ser...

Encontre o dobro ou o triplo

... um consumidor atento.

ÎÎ Utilizar a ideia de dobro e triplo
em situação de jogo.
ÎÎ Ampliar o repertório
de estratégias de cálculo
multiplicativo.

ÎÎ Usar estratégias próprias
para resolver problemas que
envolvam multiplicação.
ÎÎ Ler, interpretar e comparar
preços anunciados em folhetos
de propaganda.

Competição animal
ÎÎ Identificar, estimar e comparar
medidas de comprimento e de
massa.
ÎÎ Ler e comparar períodos
de tempo.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Desenvolver noções de
proporcionalidade em situações
de multiplicação.
ÎÎ Explorar o conceito de dobro
em problemas.
ÎÎ Reconhecer regularidade em
multiplicações do tipo vezes 10.
ÎÎ Utilizar a reta numérica como
ferramenta de cálculo.

Classificar resultados de
situações de acaso.

ÎÎ Construir sequências
numéricas.
ÎÎ Reconhecer o calendário como
forma de organização do tempo.

Organizar dados em tabelas

ÎÎ Classificar resultados
de eventos aleatórios.

ÎÎ Organizar dados coletados
em tabelas simples e de dupla
entrada.
ÎÎ Ler e interpretar dados
apresentados em tabelas
simples e de dupla entrada
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Matemática
2º ANO (4º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULOS/
OBJETIVOS

TEMAS

1. Adição e
subtração
Operando com números naturais

7

ÎÎ Explorar ideias aditivas e
multiplicativas em situações do
cotidiano.
ÎÎ Identificar situações que
necessitem do cálculo de metade
e terça parte.

2. Multiplicação e
divisão

1. Figuras
geométricas
planas

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los
no cálculo mental ou escrito.
ÎÎ Perceber a relação inversa entre as operações de adição e
subtração.
ÎÎ Construir sequências de números naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer.
ÎÎ Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências por
meio de palavras, símbolos ou desenhos.
ÎÎ Descrever elementos ausentes em sequências de números
naturais.

ÎÎ Resolver problemas de multiplicação.
ÎÎ Completar sequências de números naturais utilizando uma
regularidade estabelecida.
ÎÎ Resolver multiplicações com a ideia de parcelas iguais por
meio de estratégias pessoais.
ÎÎ Resolver multiplicações usando a reta numérica como
recurso.

ÎÎ Identificar retângulos e quadrados por meio de suas
características.
ÎÎ Relacionar quadrados e retângulos com as faces de cubos e
paralelepípedos (não cúbicos), respectivamente.

Conhecendo as figuras

8

ÎÎ Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas não planas.
ÎÎ Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas planas.
2. Comparações

48

ÎÎ Comparar figuras geométricas planas: retângulo,
quadrado, triângulo e círculo.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Trilha da divisão
ÎÎ Desenvolver estratégias de
cálculo mental para calcular
divisões.

De olho na figura
ÎÎ Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas
não planas.
ÎÎ Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas
planas.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que economiza
água.
ÎÎ Interpretar dados
apresentados no infográfico.
ÎÎ Resolver problema
envolvendo multiplicação e
medida de capacidade.

Cálculo mental

Compreender
informações

ÎÎ Explorar a ideia de
proporcionalidade.
ÎÎ Fazer estimativas com
unidades de medida de
capacidade.
ÎÎ Efetuar divisões, usando
como recurso a reta
numérica.

Ler, interpretar e comparar
informações em tabelas e
gráfico

ÎÎ Comparar números
naturais.
ÎÎ Localizar e representar
números na reta numérica.
ÎÎ Ler e interpretar gráficos de
barras simples.

Representar e interpretar
dados em tabelas e gráficos

ÎÎ Ler, interpretar e comparar
informações registradas em
tabelas simples e em gráficos
de colunas simples.

ÎÎ Ler, interpretar e comparar
dados apresentados por meio
de tabela.
ÎÎ Reconhecer as moedas do
sistema monetário brasileiro
e possíveis trocas em função
de seu valor.
ÎÎ Discutir hábitos e propostas
de reciclagem de materiais.
ÎÎ Organizar dados coletados
em tabela e gráfico de barras
simples.
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Ciências

2º ANO (1º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

1

TÍTULO

Os seres vivos

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Compreender o que são os seres
vivos e suas características básicas.
ÎÎ Compreender que há grande
diversidade de seres vivos.
ÎÎ Reconhecer que os animais e as
plantas têm um ciclo de vida.
ÎÎ Identificar diferentes etapas do
desenvolvimento dos seres vivos.
ÎÎ Reconhecer o que os seres vivos
precisam para sobreviver.
ÎÎ Distinguir duas formas de
nascimento dos animais: do corpo da
fêmea e de ovos.
ÎÎ Compreender que algumas plantas
nascem de uma semente.
ÎÎ Conhecer as funções das partes das
plantas.
ÎÎ Compreender algumas
características dos seres humanos.
ÎÎ Diferenciar as etapas do
desenvolvimento humano.
ÎÎ Compreender que cada fase da vida
tem suas características.
ÎÎ Valorizar e respeitar as diferenças
entre as pessoas.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade

Vida e evolução
ÎÎ EF02CI04: Descrever características
de plantas e animais (tamanho,
forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem parte
de seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.
ÎÎ EF02CI06: Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas, e
analisar as relações entre as plantas,
o ambiente e os demais seres vivos."

1. Eu sou um ser vivo

2. Ciclo de vida

3. Os seres humanos são
seres vivos
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

ÎÎ Identificar algumas características
de seres vivos.
ÎÎ Reconhecer-se como ser vivo.

ÎÎ Identificar algumas características
dos seres vivos.
ÎÎ Reconhecer etapas do ciclo de vida
de animais e plantas.

ÎÎ Comparar as características
humanas a dos demais organismos,
reconhecendo-se como um ser vivo.
ÎÎ Compreender que os seres humanos
crescem e se desenvolvem ao longo
da vida.
ÎÎ Conhecer as características de cada
fase da vida: infância, adolescência,
fase adulta e velhice.
ÎÎ Reconhecer que o corpo muda em
todas as fases da vida.
ÎÎ Reconhecer as partes do corpo
humano.
ÎÎ Compreender que semelhanças
e diferenças podem ser culturais.
ÎÎ Identificar diferentes formas de
comunicação dos seres humanos.
ÎÎ Refletir sobre a importância do
respeito aos seres vivos.
ÎÎ Valorizar as diferenças individuais
e coletivas.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar o assunto

Álbum de Ciências

Como sei que é um
ser vivo?

Partes das plantas

ÎÎ Comparar
características de
seres vivos e de
componentes não
vivos.
ÎÎ Indagar quais são as
características de um
ser vivo.
ÎÎ Estabelecer
critérios de
classificação.
ÎÎ Classificar seres
vivos e componentes
não vivos de acordo
com esse critério.
ÎÎ Registrar as
informações de forma
organizada.

ÎÎ Conhecer as
diferentes partes do
corpo de uma planta.
ÎÎ Compreender que
há grande diversidade
de plantas.

Para ler
e escrever melhor

O mundo
que queremos

Variedade de seres
vivos

Convivência entre
crianças e idosos

ÎÎ Comparar
diferentes seres vivos
quanto ao tamanho.
ÎÎ Concluir que
existem seres
vivos de diversos
tamanhos.
ÎÎ Elaborar uma
legenda adequada
para uma imagem.

ÎÎ Compreender que
um dia todos vão se
tornar idosos.
ÎÎ Promover a
conscientização de
que os idosos têm
muito a contribuir
com a sociedade
a partir de sua
experiência de vida.
ÎÎ Valorizar a
integração entre as
gerações.
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Ciências

2º ANO (2º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

2

52

TÍTULO

Componentes
naturais do
ambiente

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Compreender que o ambiente
é formado por seres vivos,
componentes naturais e
componentes construídos.
ÎÎ Reconhecer alguns componentes
naturais do ambiente.
ÎÎ Compreender a importância da luz
e do calor do Sol para o ambiente.
ÎÎ Identificar o movimento aparente
do Sol no céu e relacionar com a
formação de sombras.
ÎÎ Identificar a presença de água no
ambiente.
ÎÎ Compreender que o ar é uma
mistura de gases.
ÎÎ Reconhecer a importância do solo.
ÎÎ Reconhecer que existem
diversos ambientes diferentes e
perceber que os seres vivos e os
componentes naturais construídos
variam conforme o ambiente.

BNCC

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade

CAPÍTULOS

1. O que há no
ambiente?

Matéria e energia
ÎÎ EF02CI03: Discutir os cuidados
necessários à prevenção de
acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis,
eletricidade, produtos de limpeza,
medicamentos etc.).

2. Componentes
naturais

Vida e evolução
ÎÎ EF02CI04: Descrever
características de plantas e animais
(tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.)
que fazem parte de seu cotidiano e
relacioná-las ao ambiente em que
eles vivem.
ÎÎ EF02CI05: Investigar a
importância da água e da luz para
a manutenção da vida de plantas
em geral.
ÎÎ EF02CI06: Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas,
e analisar as relações entre as
plantas, o ambiente e os demais
seres vivos. Terra e Universo.
ÎÎ EF02CI07: Descrever as posições
do Sol em diversos horários do dia e
associá-las ao tamanho da sombra
projetada.
ÎÎ EF02CI08: Comparar o efeito
da radiação solar (aquecimento
e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo,
superfícies escura, clara e metálica
etc.).

3. Cada ambiente é
de um jeito

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender que o ambiente
é formado por seres vivos,
componentes naturais e componentes
construídos.
ÎÎ Identificar os componentes do
ambiente.
ÎÎ Reconhecer alguns componentes
naturais do ambiente.
ÎÎ Compreender a importância da luz
e do calor do Sol para o ambiente.
ÎÎ Identificar o movimento aparente
do Sol no céu e relacionar com a
formação de sombras.
ÎÎ Identificar a presença de água no
ambiente.
ÎÎ Compreender que o ar é uma mistura
de gases.
ÎÎ Reconhecer a importância do solo.

ÎÎ Compreender que existem diversos
ambientes no planeta.
ÎÎ Perceber que os seres vivos,
os componentes naturais e os
componentes construídos variam
conforme o ambiente.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar o assunto

Álbum de Ciências

Fotografia mental

Cuidados com o Sol

ÎÎ Registrar na
memória uma
paisagem do
ambiente escolar.
ÎÎ Representar uma
paisagem por meio
de desenhos.

ÎÎ Apresentar
formas de
prevenção de
queimadura
causadas por
exposição à luz
solar.
ÎÎ Identificar que
a cor das roupas
pode interferir
no aquecimento
causado pela luz
solar.

Para ler e escrever
melhor

O mundo
que queremos

Brasil: um país
de diferentes
ambientes

Evitando acidentes
causados pelo mau
uso da água

ÎÎ Ler e
compreender um
texto que compara
dois ambientes
brasileiros.
ÎÎ Escrever um
texto com base
em um modelo,
comparando
a vegetação e
os animais de
dois ambientes
diferentes.

ÎÎ Identificar
acidentes
domésticos que
podem ser causados
pelo mau uso da
água.
ÎÎ Reconhecer
formas de
prevenir acidentes
domésticos.

Você já ouviu falar
em permacultura?
ÎÎ Conhecer uma
proposta de uso
sustentável da
terra.
ÎÎ Conhecer
uma forma não
convencional de
construção.
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Ciências

2º ANO (3º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

3

54

TÍTULO

Relações entre
os seres vivos
e o ambiente

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Perceber as relações dos seres
vivos entre si e com outros
componentes do ambiente.
ÎÎ Compreender que alguns
componentes naturais são essenciais
para os seres vivos.
ÎÎ Conhecer algumas formas pelas
quais os seres vivos se relacionam
com os componentes construídos dos
ambientes.
ÎÎ Reconhecer que muitos seres
vivos se relacionam entre si pela
alimentação.
ÎÎ Conhecer os órgãos dos sentidos
por meio dos quais os seres humanos
percebem o ambiente.
ÎÎ Reconhecer que o ser humano tem
grande capacidade de modificar o
ambiente.

BNCC
Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade

CAPÍTULOS
1. Relações entre os
componentes do
ambiente

Vida e evolução
ÎÎ EF02CI04: Descrever características
de plantas e animais (tamanho,
forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem parte
de seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.
ÎÎ EF02CI05: Investigar a importância
da água e da luz para a manutenção
da vida de plantas em geral.
ÎÎ EF02CI06: Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas e
analisar as relações entre as
plantas, o ambiente e os demais
seres vivos.

2. Os seres vivos se
relacionam entre si

3. O ser humano percebe
e modifica o ambiente

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Perceber as relações dos seres vivos
com outros componentes do ambiente.
ÎÎ Compreender que alguns componentes
naturais são essenciais para os seres
vivos.
ÎÎ Conhecer exemplos de relações entre
seres vivos e componentes construídos.

ÎÎ Reconhecer que muitos seres vivos se
relacionam entre si pela alimentação.
ÎÎ Compreender que a interação entre os
seres vivos pode ser benéfica ou trazer
malefício aos seres vivos envolvidos.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar o assunto
Observação em
campo
ÎÎ Observar um
ambiente e as
interações entre
seus componentes.
ÎÎ Registrar
por escrito as
características
desse ambiente e
representá-lo na
forma de desenho.
ÎÎ Perceber que
os ambientes
são formados
por diferentes
componentes.
ÎÎ Valorizar a
preservação e o
cuidado com os
espaços coletivos.

Álbum de Ciências
Importância do
plantio de árvores
nas cidades
ÎÎ Compreender que
os componentes
construídos e
seres vivos podem
interferir na
percepção que temos
de um ambiente.
ÎÎ Identificar quais
sentidos estão
envolvidos na
percepção do
ambiente.
ÎÎ Reconhecer a
importância da
arborização urbana.

Para ler
e escrever melhor
O calor e a seca
afetam a produção
de plantas para a
alimentação
ÎÎ Ler e compreender
um texto que
apresenta as causas
e as consequências
da produção de
alimentos.
ÎÎ Escrever
um texto que
apresente causas e
consequências da
falta de chuva para
os seres humanos.

O mundo
que queremos
Vamos colorir
o futuro
ÎÎ Ler e interpretar
um texto.
ÎÎ Refletir sobre
a ação dos seres
humanos no
ambiente.
ÎÎ Estimular atitudes
de preservação do
ambiente.

ÎÎ Compreender que, por meio dos sentidos,
podemos perceber e descobrir o ambiente
que nos cerca.
ÎÎ Entender que, em muitas situações,
usamos vários sentidos ao mesmo tempo.
ÎÎ Reconhecer que pessoas com deficiência
precisam de recursos específicos para
realizar algumas atividades.
ÎÎ Reconhecer que o ser humano tem
grande capacidade de modificar o
ambiente.
ÎÎ Identificar alguns dos principais
impactos da ação humana sobre o
ambiente.
ÎÎ Refletir sobre as atitudes individuais de
cuidado com o ambiente.
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Ciências

2º ANO (4º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Compreender que os objetos são
feitos de diferentes materiais.

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade

ÎÎ Conhecer algumas características
dos materiais.

Matéria e energia

ÎÎ Conhecer os três estados físicos
dos materiais.
ÎÎ Reconhecer as características
relacionadas a cada estado físico.
ÎÎ Entender as diferenças entre
materiais encontrados na natureza
e materiais produzidos pelo ser
humano.
ÎÎ Conhecer alguns materiais naturais
e seus usos.
ÎÎ Compreender que os materiais
naturais podem ser de origem
vegetal, animal ou mineral.

4

Componentes
naturais do
ambiente

BNCC

ÎÎ Entender que os materiais
artificiais são obtidos de materiais
naturais.
ÎÎ Reconhecer que a maioria dos
plásticos é derivada do petróleo.
ÎÎ Reconhecer a importância das
invenções para a humanidade.

ÎÎ EF02CI01: Identificar de que
materiais (metais, madeira, vidro
etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como
esses objetos são utilizados e com
quais materiais eram produzidos no
passado.
ÎÎ EF02CI02: Propor o uso de
diferentes materiais para a
construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas
propriedades desses materiais
(flexibilidade, dureza, transparência
etc.).
EF02CI03: Discutir os cuidados
necessários à prevenção de
acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade,
produtos de limpeza, medicamentos
etc.).

CAPÍTULOS

1. Diferentes
materiais

2. Os materiais
naturais

3. Os materiais
artificiais

ÎÎ Entender o que é tecnologia.
ÎÎ Relacionar a tecnologia ao
desenvolvimento dos materiais.
ÎÎ Perceber que os objetos mudam ao
longo do tempo.
ÎÎ Orientar sobre os riscos à saúde
que alguns materiais podem causar
se não forem utilizados sob a
supervisão de um adulto.
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Vida e evolução
ÎÎ EF02CI06: Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas,
e analisar as relações entre as
plantas, o ambiente e os demais
seres vivos.

4. A tecnologia de
materiais

5. Cuidado com os
materiais

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender que os objetos são feitos
de diferentes materiais.
ÎÎ Entender que existem materiais naturais
e materiais artificiais.
ÎÎ Perceber que cada material tem
características próprias.
ÎÎ Conhecer algumas características de
alguns materiais.
ÎÎ Conhecer os três estados físicos dos
materiais e as características relacionadas
a cada estado físico.

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar o assunto
Faça seu boneco
ÎÎ Manipular
e perceber
características de
diferentes materiais.
ÎÎ Planejar e construir
um boneco com
base na escolha dos
materiais.

Álbum de Ciências

Para ler e escrever
melhor

De que é feito o
berimbau?

Transformando
materiais em arte

ÎÎ Conhecer as partes
que formam um
berimbau.
ÎÎ Identificar os
materiais naturais
e não naturais
presentes em um
instrumento musical.

ÎÎ Conhecer alguns
materiais que podem
ser transformados
em arte.
ÎÎ Conhecer do
que são feitos
alguns brinquedos
populares.
ÎÎ Pesquisar e
escrever sobre os
brinquedos e de que
materiais são feitos.

ÎÎ Conhecer alguns materiais naturais e
seus usos.
ÎÎ Compreender que os materiais naturais
podem ser de origem vegetal, animal ou
mineral.
ÎÎ Aprender sobre os diferentes usos das
plantas pelos seres humanos.

ÎÎ Entender que os materiais artificiais são
obtidos de materiais naturais.
ÎÎ Reconhecer que a maioria dos plásticos
é derivada do petróleo.
ÎÎ Conhecer os materiais que são utilizados
na fabricação de um carro.

F U N D A M E N T A L

O mundo que
queremos
Tecnologia e saúde
ÎÎ Valorizar inovações
tecnológicas que
beneficiam a saúde
das pessoas.
ÎÎ Identificar o papel
da tecnologia na vida
das pessoas com
deficiência.

ÎÎ Conhecendo o
babaçu.

ÎÎ Reconhecer a importância das invenções
para a humanidade.
ÎÎ Entender o que é tecnologia.
ÎÎ Relacionar a tecnologia ao
desenvolvimento dos materiais

ÎÎ Orientar sobre os riscos à saúde que
alguns materiais podem causar se não
forem utilizados sob a supervisão de
um adulto.
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Geografia
2º ANO (1º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE

ÎÎ Compreender que o bairro é um lugar de relações
sociais e que está inserido em uma unidade
espacial mais ampla.
ÎÎ Perceber que o espaço geográfico está em
constante transformação.
ÎÎ Identificar as mudanças e as permanências
ocorridas na paisagem do bairro.
ÎÎ Reconhecer as ações do ser humano, ao longo
do tempo, responsáveis pelas transformações
ocorridas na paisagem.
ÎÎ Utilizar a linguagem gráfica, em especial
a cartográfica, para a leitura e a representação
do espaço.
ÎÎ Reconhecer duas maneiras de localizar lugares:
por meio do endereço e da utilização de pontos de
referência.
ÎÎ Compreender o conceito de migração.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade, orientação
e localização espacial.

1
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Bairro: o
seu lugar

BNCC

Habilidades da Base Nacional Comum Curricular
em foco nesta unidade
ÎÎ EF02GE01: Descrever a história das migrações
no bairro ou comunidade em que vive.
ÎÎ EF02GE02: Comparar costumes e tradições
de diferentes populações inseridas no bairro
ou comunidade em que vive, reconhecendo a
importância do respeito às diferenças.
ÎÎ EF02GE05: Analisar mudanças e permanências,
comparando imagens de um mesmo lugar em
diferentes tempos.
ÎÎ EF02GE08: Identificar e elaborar diferentes
formas de representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para representar
componentes da paisagem dos lugares de
vivência.
ÎÎ EF02GE09: Identificar objetos e lugares de
vivência (escola e moradia) em imagens aéreas
e mapas (visão vertical) e fotografias (visão
oblíqua).
ÎÎ EF02GE10: Aplicar princípios de localização
e posição de objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e direita, em
cima e embaixo, dentro e fora), por meio de
representações espaciais da sala de aula e da
escola.

E N S I N O

CAPÍTULOS

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

F U N D A M E N T A L

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor
O bairro Jardim das
Flores

1. O bairro onde
você mora

ÎÎ Compreender que o bairro é um lugar de convívio que
está inserido em uma unidade espacial mais ampla.
ÎÎ Identificar as características do bairro em que vive.
ÎÎ Perceber que o espaço geográfico está em constante
transformação. Identificar as mudanças e as
permanências ocorridas na paisagem do bairro.
ÎÎ Reconhecer as ações do ser humano, ao longo do
tempo, responsáveis pelas transformações ocorridas na
paisagem.

2. Bairro: lugar de
convívio

ÎÎ Perceber o bairro como um lugar de convívio.
ÎÎ Reconhecer que é possível localizar lugares usando o
endereço e os pontos de referência.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade, orientação e
localização espacial.
ÎÎ Compreender o conceito de migração.
ÎÎ Perceber que as pessoas são diferentes umas das outras
e que todas elas devem ser respeitadas.e

3. Representando
os lugares

ÎÎ Distinguir diferentes pontos de vista.
ÎÎ Reconhecer objetos a partir de diferentes pontos de
vista.
ÎÎ Compreender a finalidade da representação dos lugares.
ÎÎ Ler e interpretar a representação de um lugar.
ÎÎ Perceber que a maquete é uma forma de representação.

1

ÎÎ Ler e compreender
um texto descritivo.
ÎÎ Identificar os
elementos da
paisagem descrita no
texto.
ÎÎ Analisar e
selecionar
informações contidas
no texto, separandoas em um organizador
gráfico (esquema).
ÎÎ Desenvolver
a capacidade de
síntese.
ÎÎ Escrever um texto
descritivo sobre o
lugar onde vive.

O mundo
que queremos
Uma festa de respeito
ÎÎ Reconhecer
e valorizar as
diferenças culturais.
ÎÎ Perceber que
as festas das
comunidades
migrantes promovem
a integração cultural.

59

Geografia
2º ANO (2º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

2

60

TÍTULO

O dia a dia
no lugar
onde você
vive

OBJETIVOS
DA UNIDADE

ÎÎ Reconhecer que as pessoas se dedicam a diversas
atividades no dia a dia.
ÎÎ Reconhecer atividades realizadas em diferentes
períodos do dia.
ÎÎ Conhecer alguns profissionais e atividades de
trabalho.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade e de
localização espacial de acordo com o referencial
utilizado.
ÎÎ Reconhecer a importância dos meios de
transporte para a circulação de pessoas e
mercadorias.
ÎÎ Identificar os principais meios de transporte e
suas respectivas vias de circulação.
ÎÎ Compreender a sinalização e as leis de trânsito
como forma de organizar a circulação de pessoas
e de veículos nas ruas.
ÎÎ Reconhecer a importância da sinalização e das
leis de trânsito para garantir uma circulação
segura e eficiente.

BNCC

Habilidades da Base Nacional Comum Curricular
em foco nesta unidade
ÎÎ EF02GE03: Comparar diferentes meios de
transporte e de comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares, e discutir os
riscos para a vida e para o ambiente e seu uso
responsável.
ÎÎ EF02GE06: Relacionar o dia e a noite a
diferentes tipos de atividades sociais (horário
escolar, comercial, sono etc.).
ÎÎ EF02GE10: Aplicar princípios de localização
e posição de objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e direita, em
cima e embaixo, dentro e fora), por meio de
representações espaciais da sala de aula
e da escola.

E N S I N O

CAPÍTULOS

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

F U N D A M E N T A L

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor
Um dia na vida de Mário

1. O que você faz ao
longo do dia

ÎÎ Identificar elementos do dia e da noite.
ÎÎ Conhecer os períodos do dia.
ÎÎ Reconhecer atividades realizadas durante o dia
e durante a noite.

2. As pessoas
trabalham

ÎÎ Conhecer alguns profissionais e atividades de
trabalho.
ÎÎ Identificar profissionais e atividades de trabalho no
lugar onde vive.
ÎÎ Valorizar o trabalho de diferentes profissionais.
ÎÎ Desenvolver noções de lateralidade e de localização
espacial de acordo com o referencial utilizado.

3. O vai e vem no
lugar onde você
vive

ÎÎ Reconhecer a importância dos meios de transporte
para o deslocamento de pessoas e a circulação de
mercadorias.
ÎÎ Identificar os principais meios de transporte e suas
respectivas vias de circulação.
ÎÎ Reconhecer pedestres, condutores e passageiros.
ÎÎ Compreender as leis e a sinalização de trânsito
como forma de organizar a circulação de pessoas e de
veículos nas ruas.
ÎÎ Reconhecer a importância das leis e da sinalização
de trânsito para garantir uma circulação segura e
eficiente.

1

ÎÎ Trabalhar a sequência
temporal a partir de
uma produção escrita.
ÎÎ Desenvolver a
compreensão leitora
por meio de um
texto expositivo
que apresenta uma
sequência temporal.
ÎÎ Produzir um texto
que apresente uma
sequência temporal
com base em um
modelo.
ÎÎ Reconhecer e utilizar
marcadores temporais
na escrita do texto.

O mundo
que queremos
Boas atitudes, trânsito
seguro
ÎÎ Perceber as
consequências do
desrespeito às regras
de trânsito por parte de
condutores, pedestres
e passageiros.
ÎÎ Conhecer os
principais cuidados
a serem tomados
por pedestres e
passageiros.
ÎÎ Adaptar as
informações de um
texto para cartaz,
usando também
símbolos.
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Geografia
2º ANO (3º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE

ÎÎ Apresentar diversas formas de comunicação.
ÎÎ Perceber a presença de diversos meios de
comunicação no cotidiano.
ÎÎ Perceber que a tecnologia possibilitou
maior rapidez e abrangência na comunicação,
contribuindo para a ampliação dos fluxos de
informação no mundo.
ÎÎ Reconhecer a importância de tomar alguns
cuidados ao navegar na internet.

3

62

Você se
comunica

BNCC

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular
em foco nesta unidade
ÎÎ EF02GE03: Comparar diferentes meios de
transporte e de comunicação, indicando o
seu papel na conexão entre lugares, e discutir os
riscos para a vida e para o ambiente
e seu uso responsável.

E N S I N O

CAPÍTULOS

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

1. Diferentes
maneiras de se
comunicar

ÎÎ Compreender a importância da comunicação.
ÎÎ Perceber as linguagens visuais como formas de
comunicação e seu uso no cotidiano.
ÎÎ Compreender que as pessoas com deficiência
utilizam recursos específicos para se comunicar.

2. Os meios de
comunicação

ÎÎ Identificar os meios de comunicação utilizados no
cotidiano.
ÎÎ Perceber que diferentes meios de comunicação
podem ser utilizados em situações diversas.
ÎÎ Identificar meios de comunicação individuais e
coletivos.

3. Comunicação e
tecnologia

ÎÎ Relacionar a evolução dos meios de comunicação ao
aperfeiçoamento tecnológico.
ÎÎ Reconhecer que a tecnologia possibilitou maior
rapidez na comunicação entre lugares distantes.
ÎÎ Reconhecer que a internet foi responsável por
transformar os meios de comunicação.
ÎÎ Compreender alguns cuidados necessários para a
utilização da internet com segurança.
ÎÎ Refletir sobre outros cuidados que podem ser
adotados ao utilizar a internet.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo
que queremos

Alô, alô, responde...

Sistema Braille

ÎÎ Ler e compreender
um texto comparativo.
ÎÎ Compreender a
estrutura de um texto
comparativo por meio
da organização de suas
informações em um
quadro.
ÎÎ Produzir um texto a
partir de um modelo.

ÎÎ Conhecer o alfabeto
braille.
ÎÎ Perceber que
as pessoas com
deficiência visual
podem ler e escrever.
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Geografia
2º ANO (4º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE

ÎÎ Relacionar a evolução dos meios de comunicação
ao aperfeiçoamento tecnológico.
ÎÎ Reconhecer que a tecnologia possibilitou
maior rapidez na comunicação entre lugares
distantes.
ÎÎ Reconhecer que a internet foi responsável por
transformar os meios de comunicação.
ÎÎ Compreender alguns cuidados necessários para a
utilização da internet com segurança.
ÎÎ Refletir sobre outros cuidados que podem
ser adotados ao utilizar a internet.

4

64

Em cada
lugar, um
modo de
viver

BNCC

Habilidades da Base Nacional Comum Curricular
em foco nesta unidade
ÎÎ EF02GE04: Reconhecer semelhanças e
diferenças nos hábitos, nas relações com a
natureza e no modo de viver de pessoas em
diferentes lugares.
ÎÎ EF02GE07: Descrever as atividades extrativas
(minerais, agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares, identificando os impactos
ambientais.
ÎÎ EF02GE11: Reconhecer a importância do solo e
da água para a vida, identificando seus diferentes
usos (plantação e extração de materiais, entre
outras possibilidades) e os impactos desses usos
no cotidiano da cidade e do campo.

E N S I N O

CAPÍTULOS

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

F U N D A M E N T A L

SEÇÕES ESPECIAIS
Para ler e escrever
melhor
Os indígenas Araweté

1. Diferentes
lugares, diferentes
modos de vida

ÎÎ Conhecer o modo de vida de povos de diferentes
lugares e sua relação com a natureza.
ÎÎ Comparar o modo de vida de alguns povos com o
modo de vida do seu lugar de vivência.

2. O modo de vida
das pessoas e a
natureza

ÎÎ Compreender que os seres humanos alteram a
natureza de acordo com seu modo de vida.
ÎÎ Reconhecer o papel das atividades de trabalho na
transformação da natureza.
ÎÎ Conhecer atividades de trabalho no campo e na
cidade.

3. Atividades
humanas e
problemas
ambientais

ÎÎ Conhecer alguns problemas ambientais decorrentes
das atividades humanas.
ÎÎ Identificar problemas ambientais no campo e na
cidade.
ÎÎ Reconhecer a importância de atitudes responsáveis
em relação ao meio ambiente.
ÎÎ Perceber a importância do uso racional da água.

1

ÎÎ Ler e compreender um
texto descritivo.
ÎÎ Identificar
características do
modo de vida do povo
indígena Araweté,
descritas no texto.
ÎÎ Analisar e sintetizar
as informações
contidas no texto.
ÎÎ Escrever um texto
descritivo sobre o modo
de vida de outro povo
indígena.

O mundo
que queremos
Evitando o desperdício
de água
ÎÎ Ampliar a
conscientização sobre
a importância do uso
racional da água.
ÎÎ Desenvolver atitudes
responsáveis em
relação aos recursos
naturais.
ÎÎ Praticar ações que
contribuam para a
economia de água.
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História

2º ANO (1º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

1

TÍTULO

A passagem
do tempo

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Perceber a passagem do tempo por
meio de mudanças e permanências.
ÎÎ Refletir sobre a percepção da
passagem do tempo.
ÎÎ Relacionar objetos e situações
relativos a anterioridade,
simultaneidade e posterioridade.
ÎÎ Conhecer algumas das principais
medidas de tempo (dia, semana,
mês, ano, década, século e milênio) e
respectivos instrumentos de medição
(diferentes tipos de calendários e
relógios).
ÎÎ Conhecer a medida do dia em
manhã, tarde e noite.
ÎÎ Relacionar vivências e situações ao
passado, presente e futuro.
ÎÎ Identificar diferentes situações
de uso de datas e medidas de tempo
(associar eventos específicos a datas
do calendário).
ÎÎ Compreender as noções de tempo
cronológico e tempo histórico.
ÎÎ Valorizar o convívio com pessoas de
diferentes gerações.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF02HI03: Selecionar situações
cotidianas que remetam
à percepção de mudança,
pertencimento e memória.
ÎÎ EF02HI06: Identificar e
organizar, temporalmente, fatos
da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes,
durante, ao mesmo tempo e depois).
ÎÎ EF02HI07: Identificar e utilizar
diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como
relógio e calendário.

1. O tempo dos
relógios

2. Noções de tempo

3. Como percebemos
o tempo passar

4. Presente, passado
e futuro
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Conhecer algumas das principais
medidas de tempo (dia, semana, mês,
ano) e respectivos instrumentos de
medição (diferentes tipos de calendários
e relógios).
ÎÎ Refletir sobre a percepção da passagem
do tempo.
ÎÎ Conhecer aspectos da cultura indígena
por meio do estudo de um calendário.
ÎÎ Organizar temporalmente uma
sequência de acontecimentos.
ÎÎ Compreender a noção de
simultaneidade.
ÎÎ Refletir sobre as noções de tempo:
antes, durante e depois.
ÎÎ Relacionar vivências e situações às
noções temporais.
ÎÎ Refletir sobre a percepção da passagem
do tempo.
ÎÎ Refletir sobre a organização do tempo e
aprender a organizar a própria rotina.
ÎÎ Comparar diferentes intervalos de
tempo.
ÎÎ Conhecer algumas medidas de tempo
(minuto, hora, dia, mês, ano).
ÎÎ Relacionar os períodos do dia (manhã,
tarde e noite) às atividades diárias.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
faziam para...

Atividade divertida

O que vamos fazer
hoje?

Entre o passado
e o futuro

Medir a passagem
do tempo

Brincadeira, tempo,
espaço

ÎÎ Compreender
como se organiza
a rotina escolar.
ÎÎ Analisar uma
sequência de
atividades.
ÎÎ Organizar a
sequência de
atividades da
própria rotina
escolar.

ÎÎ Conhecer
uma realidade
educacional
diferente daquela
vivenciada pelos
alunos.
ÎÎ Relacionar
a experiência
do Centro de
aprendizado
intergeracional às
noções de tempo,
para conhecer uma
realidade em que
os idosos partilham
de suas vivências
no passado
com crianças no
presente.
ÎÎ Conhecer as
experiências de
pessoas mais
velhas da família
para valorizar
suas memórias
e estabelecer
relações entre
passado e
presente.

ÎÎ Conhecer
diferentes
tipos de relógio
inventados pelos
seres humanos e
suas mudanças
tecnológicas.
ÎÎ Refletir sobre
como o ser humano
marca a passagem
tempo.
ÎÎ Compreender
como o tempo
pode ser medido
pelos elementos da
natureza.

ÎÎ Possibilitar a
aprendizagem
de noções de
temporalidade de
maneira lúdica,
por meio de
uma história em
quadrinhos.
ÎÎ Favorecer a
observação atenta
e o pensamento
lógico.

ÎÎ Compreender as noções de passado,
presente e futuro.
ÎÎ Relacionar vivências e situações ao
passado, presente e futuro.
ÎÎ Aprimorar a percepção das noções
de tempo: antes, durante, depois e
simultâneo.
ÎÎ Refletir sobre a passagem do tempo
considerando transformações na
natureza.
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História

2º ANO (2º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Conhecer o conceito de empatia e sua
importância para o bom convívio social.
ÎÎ Identificar e praticar atitudes de
respeito e de empatia no dia a dia
escolar, familiar e público.
ÎÎ Reconhecer a formação de grupos
sociais a partir de elementos comuns.
ÎÎ Compreender as características
das ruas e dos bairros como espaços
públicos, coletivos e em constante
transformação.
ÎÎ Apresentar o bairro como um espaço
de convivência, moradia e trabalho.
ÎÎ Valorizar os conhecimentos prévios
dos alunos sobre
pessoas, comércios, ruas e construções
do próprio bairro.

2

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF02HI01: Reconhecer espaços de
sociabilidade e identificar os motivos
que aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos sociais
ou de parentesco.
ÎÎ EF02HI02: Identificar e descrever
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
ÎÎ EF02HI03: Selecionar situações
cotidianas que remetam à percepção
de mudança, pertencimento e
memória.
ÎÎ EF02HI05: Selecionar objetos
e documentos pessoais e de
grupos próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e
seu significado

1. Harmonia na
convivência

2. Viver em grupo

A vida em
comunidade

3. A rua tem história

4. Passado e presente
de um bairro
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Refletir sobre atitudes positivas no
convívio social, como a empatia e o
respeito.
ÎÎ Reconhecer a importância das regras de
convivência próprias ao ambiente familiar
e ao ambiente escolar.
ÎÎ Identificar situações em que as relações
pessoais são prejudicadas e propor
alternativas.
ÎÎ Desenvolver competências
socioemocionais pertinentes ao convívio
social.
ÎÎ Reconhecer a formação de grupos
sociais com base em elementos comuns e
valorizar a comunidade.
ÎÎ Identificar as diferenças entre grupos
sociais e grupos casuais.
ÎÎ Conhecer as ações que a comunidade
pode fazer para melhorar as condições dos
ambientes públicos.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
Para ler e escrever
melhor
Regras de
convivência
ÎÎ Perceber a
necessidade
das regras de
convivência e como
devem ser aplicadas
no cotidiano.
ÎÎ Produzir uma
lista com regras de
convivência para
casa e para a escola
em conjunto com um
colega.
ÎÎ Compreender
uma narrativa por
meio do gênero
textual história em
quadrinhos.

O mundo que queremos
As decisões do grupo
ÎÎ Conhecer alguns
locais de reunião e de
confraternização de
povos indígenas.
ÎÎ Refletir sobre
locais em que as
pessoas se reúnem
e tomam decisões
coletivamente.

Como as pessoas
faziam para...
Construir uma
moradia na
comunidade
ÎÎ Conhecer alguns
dos tipos de
materiais que podem
ser utilizados na
construção de uma
moradia.
ÎÎ Compreender
a importância de
construir moradias
respeitando o meio
ambiente.
ÎÎ Entender que
é possível que
todos ajudem na
construção de uma
casa.

Atividade divertida
Imagens como fontes
históricas
ÎÎ Comparar
fotografias de uma
paisagem urbana
no passado e no
presente.
ÎÎ Compreender
as mudanças e
permanências
em uma mesma
paisagem ao longo
do tempo.
ÎÎ Estimular a
capacidade motora
e a correspondência
entre imagens
semelhantes e
diferentes.

ÎÎ Compreender as funções sociais da rua
como espaço público e coletivo.
ÎÎ Conhecer aspectos da história da rua
onde está sua moradia.
ÎÎ Identificar atividades que podem ser
feitas na rua
ÎÎ Compreender o bairro como um espaço
que engloba um conjunto de ruas e que
possui características que o diferenciam
de outros espaços na mesma cidade.
ÎÎ Conhecer as principais características de
alguns bairros.
ÎÎ Valorizar os lugares e as atividades
próprias do bairro onde vive.
ÎÎ Perceber que as imagens e os relatos
sobre o passado são exemplos de
documentos históricos.
ÎÎ Conhecer uma construção considerada
patrimônio histórico.
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História

2º ANO (3º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Reconhecer a si e aos outros como
sujeitos da história e produtores de
vestígios históricos.
ÎÎ Conhecer o conceito de fontes
históricas e diferenciá-las de acordo
com seus suportes e sua
materialidade.
ÎÎ Valorizar a tradição oral como método
para transmitir conhecimentos entre
gerações e para preservar a memória.
ÎÎ Identificar objetos pessoais,
familiares e escolares, avaliando o
potencial informativo e histórico de
cada um.
ÎÎ Refletir sobre a função dos museus
históricos e outras maneiras de
preservação de memória.
ÎÎ Reconhecer a importância de registros
e objetos para a memória e a história de
um indivíduo.
ÎÎ Refletir sobre as lembranças pessoais
e sua relação com a história de vida.

3

Marcas da
história

BNCC

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF02HI03: Selecionar situações
cotidianas que remetam à percepção
de mudança, pertencimento e
memória.
ÎÎ EF02HI04: Selecionar e
compreender o significado de
objetos e documentos pessoais como
fontes de memórias e histórias nos
âmbitos pessoal, familiar, escolar e
comunitário.
ÎÎ EF02HI05: Selecionar objetos
e documentos pessoais e de
grupos próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e
seu significado.
ÎÎ EF02HI08: Compilar histórias da
família e de conhecidos registradas
em diferentes fontes.
ÎÎ EF02HI09: Identificar objetos e
documentos pessoais que remetam
à própria experiência no âmbito
da família e/ou da comunidade,
discutindo as razões pelas quais
alguns objetos são preservados e
outros são descartados.

CAPÍTULOS

1. Memória e história

2. Documentos
pessoais

3. Memórias e
tradições

4. Memória escolar
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Explorar as relações entre cultura
material, memória e conhecimento
histórico.
ÎÎ Identificar fontes históricas visuais,
escritas e orais.
ÎÎ Compreender as funções e as diferenças
entre fontes históricas materiais e
imateriais.
ÎÎ Valorizar manifestações culturais que
revelam permanências do passado no
presente.
ÎÎ Reconhecer a importância dos
documentos pessoais como forma de
identificação.
ÎÎ Conhecer a função de alguns dos
documentos que um cidadão brasileiro
pode ter.
ÎÎ Desenvolver a noção básica de
documento histórico ao ter contato com
diferentes tipos de documentos pessoais
ÎÎ Identificar as lembranças e os registros
como parte de sua história e da família.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
faziam para...

Atividade divertida

A sabedoria dos griôs

O museu da pessoa

Produzir um livro

A infância e o brincar

ÎÎ Valorizar a
tradição oral
como método
para transmitir
conhecimentos entre
gerações.
ÎÎ Compreender
a importância
dos griôs para a
preservação dos
saberes tradicionais
de um povo.

ÎÎ Conhecer um
museu que preserva
histórias de vida.
ÎÎ Refletir sobre o
registro de memória
dos indivíduos.
ÎÎ Associar as
lembranças pessoais
a experiências
socialmente
partilhadas.

ÎÎ Compreender
como povos antigos
registravam seus
conhecimentos.
ÎÎ Conhecer algumas
das transformações
pelas quais o livro
passou ao longo do
tempo.
ÎÎ Compreender
a importância
da prensa de
tipos móveis
para a difusão do
conhecimento.

ÎÎ Revisar, de maneira
lúdica, alguns
dos conteúdos
estudados na
unidade.
ÎÎ Reconhecer objetos
que fazem parte da
memória de muitas
pessoas.

ÎÎ Identificar a relação entre as tradições
populares e a memória coletiva e
individual.
ÎÎ Reconhecer as cantigas como fonte
histórica de tradição oral e objeto de
memória de um grupo.
ÎÎ Refletir sobre modos de preservação de
memórias e registros.
ÎÎ Compreender a função do museu de
história.
ÎÎ Conhecer características da escola
do passado, como os aspectos
comportamentais e a cultura material.
ÎÎ Identificar mudanças e permanências
entre as escolas do passado e as atuais.
ÎÎ Investigar os objetos de memória e as
fontes históricas que revelam aspectos da
escola do passado.
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História

2º ANO (4º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DA UNIDADE
ÎÎ Compreender o significado do
trabalho nas sociedades humanas.
ÎÎ Valorizar os diversos tipos de
trabalho.
ÎÎ Reconhecer a interdependência
dos seres humanos nas relações de
trabalho.
ÎÎ Conhecer profissões do passado e
do presente.
ÎÎ Identificar consequências
ambientais relacionadas
ao trabalho humano.

4

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF02HI02: Identificar e descrever
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
ÎÎ EF02HI10: Identificar diferentes
formas de trabalho existentes
na comunidade em que vive, seus
significados, suas especificidades e
importância.
ÎÎ EF02HI11: Identificar impactos
no ambiente causados pelas
diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que
vive.

1. O que é trabalho?

2. Profissionais
da comunidade

Trabalho

3. Profissões
do passado

4. Trabalhos e meio
ambiente
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

ÎÎ Compreender o que é trabalho e sua
importância na produção social da vida.
ÎÎ Identificar a agricultura, a pecuária,
o extrativismo e a indústria como
atividades econômicas.
ÎÎ Reconhecer condições de trabalho do
passado e do presente e medidas que
garantem a dignidade do trabalhador.

ÎÎ Conhecer algumas áreas de atuação
profissional.
ÎÎ Relacionar diferentes atividades
profissionais, identificando objetivos
gerais comuns.
ÎÎ Reconhecer profissões comuns às
comunidades.
ÎÎ Reconhecer a importância do trabalho
para a vida em comunidade.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
faziam para...

Entrevista

Trabalho voluntário

ÎÎ Familiarizar-se
com o gênero
textual de
entrevista.
ÎÎ Conhecer
elementos
importantes
para a coleta de
informações em
uma entrevista.
ÎÎ Produzir um
texto a partir da
realização de uma
entrevista sobre
profissão.

ÎÎ Compreender
a importância
social do trabalho
voluntário.
ÎÎ Diferenciar o
voluntariado de
outras formas de
trabalho.
ÎÎ Valorizar
atividades de
assistência social
que utilizam
o trabalho
voluntário.

Produzir uma peça
de roupa

Quem são os
profissionais?

ÎÎ Conhecer o
processo de
produção têxtil
artesanal e
industrial.
ÎÎ Identificar as
diferenças sociais
e econômicas entre
os dois modos de
produção.

ÎÎ Utilizar a
dinâmica do jogo
de adivinhação
para retomar
alguns conteúdos
estudados na
unidade.
ÎÎ Reconhecer
os atributos
específicos de
determinadas
profissões.

Atividade divertida

ÎÎ Conhecer algumas profissões
comuns no passado que já não existem
atualmente.
ÎÎ Identificar as razões para o
desaparecimento de determinadas
atividades profissionais de
antigamente.
ÎÎ Identificar as atribuições de
uma profissão.

ÎÎ Identificar alguns tipos de impacto
ambiental no campo e na cidade.
ÎÎ Reconhecer que o trabalho humano tem
consequências sobre o meio ambiente.
ÎÎ Refletir sobre alternativas para o baixo
impacto e uma produção sustentável.
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Português

2º ANO (1º E 2º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

1
2

TÍTULO
UNIDADE

Texto 1

Texto 2

Eu me divirto

ÎÎ História em quadrinhos
Garfield
(Jim Davis)

ÎÎ Parlenda
Dom Frederico
(da tradição popular)

Eu decifro charadas

ÎÎ Adivinha
Adivinhas
(César Obeid)

ÎÎ Carta enigmática
Um presente enigmático
(Márcia Kupstas)

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

3

4
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TÍTULO
UNIDADE

Eu respeito os outros

Eu canto e conto

Texto 1

Texto 2

ÎÎ Fábula
O leão e o ratinho
(Esopo por Guilherme Figueiredo)

ÎÎ Propaganda

ÎÎ Cantiga acumulativa
Na loja do Mestre André
(da tradição popular)

ÎÎ Conto acumulativo
O macaco e o rabo
(Sílvio Romero)

E N S I N O

Memória visual

ÎÎ Letras e palavras
ÎÎ Sílaba
ÎÎ Alfabeto e nomes
ÎÎ Letras F e V

ÎÎ Letras F e V

ÎÎ Ordem alfabética:
nomes dos colegas
ÎÎ B e P
ÎÎ C e G

ÎÎ B e P
ÎÎ C e G

Dicionário

Oralidade

ÎÎ Comunicação
oral
ÎÎ Recitando travalínguas

ÎÎ Ordem pela
primeira letra

Memória visual

ÎÎ Letras maiúsculas
e minúsculas
ÎÎ Alfabeto: letra
cursiva
ÎÎ B e P, F e V, C e G,
DeT

ÎÎ B e P,
ÎÎ F e V
ÎÎ C e G
ÎÎ D e T

ÎÎ Sílabas: formando
palavras
ÎÎ Uso de letra inicial
maiúscula
ÎÎ Letra C
ÎÎ C e QU

ÎÎ Letra C
ÎÎ C e QU

Dicionário

ÎÎ Ordem pela
segunda letra

Oficina das
palavras

ÎÎ Quem sou eu?

ÎÎ Comunicação
oral • Ouvindo uma
história de cordel

Caderno do
escritor

ÎÎ Parlenda

ÎÎ Carta enigmática

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática /
Ortografia

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática /
Ortografia

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

ÎÎ Narrando
fábulas

ÎÎ Recontando um
conto

Caderno do
escritor
ÎÎ Cartaz

ÎÎ Oficina das
palavras
ÎÎ Reescrevendo
quadrinha

ÎÎ Cantiga
acumulativa

75

Português

2º ANO (3º E 4º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

5

6

Eu sou curioso

Eu cuido dos animais

Texto 2

ÎÎ Mito
O maguari e o sono
(Ricardo Prado)

ÎÎ Ficha descritiva
Garça-moura

ÎÎ Notícia
Garotinha adota e ensina língua de
sinais para cão também surdo
(Lívia Marra)

ÎÎ Texto dramático
A Onça, a Anta e o Macaco
(José Carlos Aragão)

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

7

8
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Texto 2

Eu faço amigos

ÎÎ História em quadrinhos
Downtown
(N. Lang e R. García)

ÎÎ E-mail
Dois chapéus vermelhinhos
(Ronaldo Simões Coelho)

Eu faço de conta

ÎÎ Conto de fadas
Cinderela
(María Mañeru)

ÎÎ Conto de fadas moderno
Cinderela
(Maurício Veneza)

E N S I N O

Memória
visual

ÎÎ Formação de
palavras
ÎÎ Letras L e R no
meio da sílaba
ÎÎ Letras L e R em
final de sílaba

ÎÎ Letras L e R no
meio da sílaba
ÎÎ Letras L e R em
final de sílaba

ÎÎ Frase
ÎÎ Som nasal: til
ÎÎ Frase e pontuação
ÎÎ Som nasal: M e N

ÎÎ Som nasal: til
ÎÎ Som nasal: M e N

Dicionário

ÎÎ Ordenação
completa

Oralidade

Ortografia/
memória visual

ÎÎ Substantivo
ÎÎ Singular e plural
ÎÎ INHO/INHA,
ZINHO/ZINHA
ÎÎ ÃO/ONA

ÎÎ INHO/INHA,
ZINHO/ZINHA
ÎÎ ÃO/ONA

ÎÎ Separação entre
palavras
ÎÎ Sinônimos e
antônimos
ÎÎ Letras L e U

ÎÎ Verbete

Dicionário

Caderno do
escritor

ÎÎ Oficina das
palavras
ÎÎ Criando travalínguas

ÎÎ Ficha descritiva

ÎÎ Apresentando
uma notícia

ÎÎ Oficina das
palavras
ÎÎ Dando um título a
uma notícia

ÎÎ Notícia

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

Oralidade

ÎÎ Recontando
uma experiência
pessoal

ÎÎ Letras L e U

Oficina das
palavras

ÎÎ Acompanhando
uma aula

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática /
Ortografia

F U N D A M E N T A L

ÎÎ Entrevistando
um adulto

Oficina das
palavras
ÎÎ Oficina das
palavras
ÎÎ Escrevendo uma
mensagem

Caderno do
escritor
ÎÎ E-mail

ÎÎ Continuação de
conto de fadas
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BNCC Língua Portuguesa
2º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 1

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas,
letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos
literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela
leitura.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.
ÎÎ (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionandoas com sensações e associações.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.

F U N D A M E N T A L

1

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

ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo
e à melodia.
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BNCC Língua Portuguesa
2º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 2

LEITURA/ESCUTA

ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma,
textos narrativos de maior porte como contos (populares, de
fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

ÎÎ (EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.
ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionandoas com sensações e associações
ÎÎ (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.
ÎÎ (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
ÎÎ (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V,
CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
ÎÎ (EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com
marcas de nasalidade (til, m, n).
ÎÎ (EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes
das letras do alfabeto.
ÎÎ (EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever
frases e textos.
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E N S I N O

ORALIDADE

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.)

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando
em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando,
quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou digital.
ÎÎ (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas
características e voltando para o texto sempre que tiver
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento
entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.
ÎÎ (EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em
meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
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BNCC Língua Portuguesa
2º ANO (2º BIMESTRE) UNIDADE 3

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
ÎÎ (EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários
e textos de campanhas de conscientização destinados ao
público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
ÎÎ (EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na
página, as ilustrações e outros efeitos visuais.

82

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
ÎÎ (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V,
CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
ÎÎ (EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes
das letras do alfabeto.
ÎÎ (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível,
boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo professor.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de
conscientização destinada ao público infantil que possam ser
repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans
publicitários.
ÎÎ (EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários
e textos de campanhas de conscientização destinados ao público
infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive
o uso de imagens.
ÎÎ (EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo
professor.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA

ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
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ÎÎ (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionandoas com sensações e associações.
ÎÎ (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.
ÎÎ (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
ÎÎ (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V,
CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
ÎÎ (EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes
das letras do alfabeto.
ÎÎ (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.
ÎÎ (EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido,
determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos
de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de
negação in-/im-.

E N S I N O

ORALIDADE

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo
e à melodia.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.

85

BNCC Língua Portuguesa
2º ANO (3º BIMESTRE) UNIDADE 5

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto,
o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa
ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases
que caracterizam personagens e ambientes.
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ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
ÎÎ (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V,
CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
ÎÎ (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos
nas formas imprensa e cursiva.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos
informativos de diferentes ambientes digitais de pesquisa,
conhecendo suas possibilidades.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

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

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto,
o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

ÎÎ (EF02LP09) Usar adequadamente ponto-final, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos
ÎÎ (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do
professor (leitura compartilhada), textos que circulam
em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades
e interesses.
ÎÎ (EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes
e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias
curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
ÎÎ (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos
literários, de gêneros variados, desenvolvendo
o gosto pela leitura.
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ÎÎ (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
ÎÎ (EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, notícias curtas para público infantil, para
compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em
meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de
palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas,
letras maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios, segmentação entre as palavras, ponto-final, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
ÎÎ (EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e
lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias
curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre
outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

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

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto,
o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

ÎÎ (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os
sufixos -ão e -inho/-zinho.

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
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ÎÎ (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação
e ponto de exclamação.

ÎÎ (EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos,
cartas, e-mails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou
impressos), a formatação e diagramação específica de cada um
desses gêneros.
ÎÎ (EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências
pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem
a passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”,
“outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de
informatividade necessário.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio
impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
ÎÎ (EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação
de processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as
características do gênero, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos
literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela
leitura.
ÎÎ (EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa
ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases
que caracterizam personagens e ambientes.

92

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever
frases e textos.
ÎÎ (EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido,
determinando a diferença de sentido entre eles, e formar
antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo
acréscimo do prefixo de negação in-/im-.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos,
registros de observação, entrevistas, dentre outros gêneros do
campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor,
o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto vai circular);
o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando
em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso,
informações necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.
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Matemática
3º ANO (1º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

1

2
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TÍTULO UNIDADE

TEMAS

1. Números

ÎÎ Ler e escrever números naturais de até quatro algarismos.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da adição para o cálculo
mental ou escrito.
ÎÎ Resolver problemas que envolvam a comparação e a
equivalência de valores monetários do sistema brasileiro.

2. Sequências

ÎÎ Desenvolver a noção de antecessor e sucessor de um
número natural, explorando sequências numéricas.
ÎÎ Identificar regularidades em sequências ordenadas de
números naturais, resultantes da realização de adições
ou subtrações sucessivas, por um mesmo número.
ÎÎ Reconhecer e descrever uma regra de formação de uma
sequência numérica e determinar elementos faltantes ou
seguintes.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da adição para o cálculo
mental ou escrito.
ÎÎ Representar números naturais na reta numérica.

1. Adição e subtração

ÎÎ Resolver e elaborar problemas de adição e subtração,
utilizando diferentes estratégias de cálculo.
ÎÎ Resolver problemas cujos dados estão apresentados em
esquemas, tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas.

2. Algumas
estratégias de
cálculo

ÎÎ Representar números naturais na reta numérica para
utilizá-la na construção de fatos da adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para
a esquerda.
ÎÎ Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental ou
escrito para resolver problemas envolvendo adição
e subtração.

3. Mais adição e
mais subtração

ÎÎ Compor e decompor números naturais.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da adição para o cálculo
mental ou escrito.
ÎÎ Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental ou
escrito para resolver adições com reagrupamento.
ÎÎ Resolver problemas cujos dados estão apresentados em
tabelas e gráficos de colunas.

Sistema de
numeração decimal

Adição e subtração

OBJETIVOS DOS TEMAS

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Maior de todos
ÎÎ Escrever números naturais
de até quatro algarismos.
ÎÎ Comparar números naturais
de até quatro algarismos.
ÎÎ Identificar características do
sistema de numeração decimal,
utilizando a composição de
número natural de até quatro
ordens.

Fazendo quinze
ÎÎ Construir e utilizar fatos
básicos da adição para o
cálculo mental ou escrito.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que se preocupa
com o meio ambiente.
ÎÎ Ler e interpretar dados
numéricos apresentados no
infográfico.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Resolver adições e subtrações
por meio da decomposição com
apoio da reta numérica.

Interpretar gráfico de barras

ÎÎ Utilizar a reta numérica para
calcular adições e subtrações.

Representar dados em gráfico
de barras

ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em
gráficos de barras.
ÎÎ Organizar dados em tabelas.

ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em
tabelas ou gráficos.
ÎÎ Interpretar e comparar dados
registrados em tabelas e
gráficos, utilizando termos como
maior e menor frequência.
ÎÎ Organizar dados coletados em
tabelas e gráficos.
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Matemática
3º ANO (2º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

3

4

96

TÍTULO UNIDADE

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Medindo o
tempo

ÎÎ Ler horas em relógios analógicos.

2. Sistema
monetário
brasileiro

ÎÎ Resolver e elaborar problemas que envolvam valores
monetários do sistema brasileiro.
ÎÎ Utilizar diferentes procedimentos de cálculo para resolver
problemas envolvendo adição e subtração.

Grandezas e medidas

1. Localização

ÎÎ Identificar, descrever, registrar e representar a localização
de pessoas ou objetos no espaço, considerando pontos de
referência.

2. Algumas
estratégias de
cálculo

ÎÎ Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos
ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de
pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças
de direção e sentido, com base em diferentes pontos de
referência.

Localização e movimentação

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?

A matemática
me ajuda a ser...

Brincando com mapa

... um programador.

ÎÎ Explorar localizações e
movimentações em malha
quadriculada.
ÎÎ Descrever localizações em
malhas quadriculadas por meio
de um sistema de coordenadas.

ÎÎ Descrever e representar,
por meio de esboços de
trajetos a movimentação de
pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças
de direção e sentido, com
base em diferentes pontos
de referência.
ÎÎ Reconhecer o uso de
conceitos matemáticos
relacionados à orientação
espacial nas ações de
programação.
ÎÎ Explorar movimentações
em malha quadriculada.

Cálculo mental
ÎÎ Identificar padrão e
determinar elementos
seguintes em sequências.
ÎÎ Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo
mental para resolver
problemas envolvendo adição
e subtração.
ÎÎ Ler e registrar medidas
e intervalos de tempo,
reconhecendo a relação entre
hora e minuto.

ÎÎ Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver
problemas de adição e de
subtração.
ÎÎ Identificar regularidades
em sequências ordenadas
de números naturais,
resultantes da realização
de adições ou subtrações
sucessivas de um mesmo
número.
ÎÎ Reconhecer e descrever
uma regra de formação de
uma sequência numérica
e determinar elementos
faltantes.

Compreender
informações
Comparar e analisar dados
ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados
em tabelas e gráficos.
ÎÎ Organizar dados em
tabelas, com e sem uso de
tecnologias digitais.

Entender a ideia de chance
ÎÎ Identificar, em eventos
aleatórios, os resultados
possíveis, estimando os que
têm mais ou menos chances
de ocorrência.
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Matemática
3º ANO (3º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

5

6
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TÍTULO UNIDADE

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Números

ÎÎ Calcular o dobro de uma quantidade.
ÎÎ Observar regularidades numéricas em multiplicações
do tipo 2 vezes.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação.

2. Situações de
multiplicação

ÎÎ Compreender a multiplicação associada ao significado
de adição de parcelas iguais.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para
o cálculo mental e escrito.
ÎÎ Resolver e elaborar problemas que exploram a busca
de dados em textos e em tabelas de dupla entrada.

1. Figuras
geométricas
não planas

ÎÎ Associar figuras geométricas não planas (cubo,
paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos
do mundo físico.
ÎÎ Reconhecer e nomear figuras geométricas não planas.

2. Figuras
geométricas
planas

ÎÎ Associar figuras planas a partes planas de figuras
geométricas não planas.
ÎÎ Reconhecer e nomear figuras geométricas planas.

Multiplicação

Geometria

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Um, dois e já!
ÎÎ Resolver problemas que
envolvam multiplicações,
utilizando diferentes
estratégias de cálculo e
registros.
ÎÎ Explorar resultados possíveis
e resultados impossíveis em
situações de jogo

A matemática
me ajuda a ser...

Cálculo mental
ÎÎ Resolver problemas que
envolvam multiplicações,
utilizando diferentes
estratégias de cálculo e
registros.
ÎÎ Calcular a metade e o dobro
de uma quantidade

Compreender informações
ÎÎ Compreender a multiplicação
associada ao significado de
adição de parcelas iguais.
ÎÎ Construir e utilizar fatos
básicos da multiplicação para
o cálculo mental e escrito.
ÎÎ Resolver e elaborar
problemas que exploram a
busca de dados em textos e em
tabelas de dupla entrada.
ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em
tabela de dupla entrada
e gráfico de colunas.
ÎÎ Ler, interpretar e comparar
dados apresentados em
tabelas e gráficos, envolvendo
resultados de pesquisas.
ÎÎ Realizar pesquisa, organizar
os dados coletados em tabelas
e representá-los em gráfico de
barras.

ÎÎ Calcular adição e subtração
com o apoio da reta numérica.
ÎÎ Identificar regularidades
em sequências numéricas
ordenadas, resultantes da
realização de adições ou
subtrações sucessivas, por um
mesmo número, descrever uma
regra de formação e determinar
elementos faltantes dessas
sequências.
ÎÎ Reconhecer quantias em
reais como agrupamentos de
cédulas de 100 reais, de 10 reais
e moedas de 1 real.

ÎÎ Interpretar tabelas de dupla
entrada.
ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em
tabelas de dupla entrada
e gráfico de colunas.

99

Matemática
3º ANO (4º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

7

8

100

TÍTULO UNIDADE

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Comprimento
e área

ÎÎ Reconhecer que o resultado de uma medida depende da
unidade de medida utilizada.
ÎÎ Escolher a unidade de medida e o instrumento mais
apropriado para medições.

2. Massa e
capacidade

ÎÎ Estimar, medir e comparar massa, utilizando unidades
de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais
(quilograma, grama e miligrama).

1. Multiplicação

ÎÎ Identificar características do sistema de numeração
decimal, utilizando a composição e a decomposição de
número natural.
ÎÎ Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para
o cálculo mental ou escrito.

2. Divisão

ÎÎ Compreender a ideia da divisão: repartir igualmente.
ÎÎ Resolver problemas que envolvam valores do sistema
monetário brasileiro.

Mais grandezas
e medidas

Multiplicação
e divisão

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Memória de medidas
ÎÎ Estimar, medir e comparar
comprimentos, utilizando
unidades de medida
padronizadas mais usuais
(metro, centímetro e
milímetro).
ÎÎ Escolher a unidade de
medida mais apropriada
para expressar medições de
comprimento.

Cubra as cobras
ÎÎ Calcular divisões com resto
zero e com resto diferente de
zero.
ÎÎ Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver
situações de divisão com
números naturais.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que respeita os
animais.
ÎÎ Comparar comprimentos
(metro e centímetro).
ÎÎ Comparar massas
(quilograma e tonelada).
ÎÎ Refletir sobre respeito
e ética.

Cálculo mental

Compreender
informações

ÎÎ Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo
mental e escrito para
resolver problemas de
multiplicação.
ÎÎ Comparar comprimentos.
ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados
em tabelas.

ÎÎ Estimar a chance de ocorrer

ÎÎ Identificar relações que
envolvem as operações de
multiplicação e de divisão.
ÎÎ Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver
situações de divisão com
números naturais.

ÎÎ Resolver problemas com
base em gráficos e tabelas.
ÎÎ Resolver problemas cujos
dados estão apresentados
em tabelas de dupla entrada
e gráficos de barras.

ÎÎ Identificar todos os
resultados possíveis de um
experimento aleatório e
estimar que eventos desse
experimento têm maiores
ou menores chances de
ocorrência.
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Ciências

3º ANO (1º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

1

102

TÍTULO

Os animais

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Conhecer a diversidade de grupos
animais.
ÎÎ Aprender sobre as características
que podem ser usadas para classificar
os animais.
ÎÎ Compreender que classificar os seres
vivos significa organizá-los em grupos
de acordo com suas características.
ÎÎ Entender que os animais podem viver
em diferentes ambientes.
ÎÎ Classificar os animais de acordo com
a cobertura do corpo, a forma
de nascer, a forma de se locomover
e o tipo de alimentação.
ÎÎ Conhecer dois grandes grupos de
classificação dos animais: vertebrados
e invertebrados.
ÎÎ Reconhecer que os vertebrados
apresentam esqueleto interno,
enquanto os invertebrados não
apresentam esqueleto interno.
ÎÎ Reconhecer algumas características
gerais dos animais invertebrados.
ÎÎ Verificar que os invertebrados têm
diferentes formatos e coberturas do
corpo.
ÎÎ Conhecer a diversidade dos animais
invertebrados.
ÎÎ Conhecer a classificação dos animais
vertebrados em peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos.
ÎÎ Compreender que os vertebrados têm
diferentes coberturas do corpo
e dos membros locomotores.
ÎÎ Reconhecer que os seres humanos
são animais.
ÎÎ Identificar que os seres humanos
fazem parte do grupo dos vertebrados.
ÎÎ Identificar as funções dos ossos, das
articulações e da cartilagem no corpo
humano.
ÎÎ Compreender os cuidados
necessários com a postura.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Vida e evolução
ÎÎ EF03CI04: Identificar
características sobre o modo de vida
(o que comem, como se reproduzem,
como se deslocam etc.) dos animais
mais comuns no ambiente próximo.
ÎÎ EF03CI05: Descrever e comunicar
as alterações que ocorrem desde o
nascimento em animais de diferentes
meios terrestres ou aquáticos,
inclusive o homem.
ÎÎ EF03CI06: Comparar alguns animais
e organizar grupos com base em
características externas comuns
(presença de penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas, patas etc.).

1. Características dos
animais

2. A classificação dos
animais

Os seres humanos são
animais

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Conhecer a diversidade de grupos animais.
ÎÎ Aprender sobre as características que podem ser
usadas para classificar os animais.
ÎÎ Compreender a função da cobertura do corpo dos
animais.
ÎÎ Identificar os diferentes ambientes em que os
animais vivem.
ÎÎ Identificar a forma de locomoção dos animais.
ÎÎ Compreender os diferentes mecanismos de
respiração dos animais.
ÎÎ Reconhecer que os animais têm diferentes tipos de
alimentação.
ÎÎ Reconhecer que os animais crescem e se
reproduzem.
ÎÎ Distinguir duas formas de nascimento dos animais:
do corpo da fêmea e de ovos.
ÎÎ Compreender que classificar os seres vivos
significa organizá-los em grupos de acordo com suas
características.
ÎÎ Conhecer dois grandes grupos de classificação dos
animais: vertebrados e invertebrados.
ÎÎ Reconhecer que os vertebrados apresentam
esqueleto interno, enquanto os invertebrados não
apresentam esqueleto interno.
ÎÎ Reconhecer algumas características gerais dos
animais invertebrados.
ÎÎ Verificar que os invertebrados têm diferentes
formatos e coberturas do corpo.
ÎÎ Conhecer a diversidade dos animais invertebrados.
ÎÎ Conhecer a classificação dos animais vertebrados
em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
ÎÎ Compreender que os vertebrados têm diferentes
coberturas do corpo e membros locomotores.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto

Álbum de Ciências

Organização e
classificação

Cuidados com os
filhotes

ÎÎ Compreender
o que significam
organização e
classificação
por meio de um
exemplo prático.
ÎÎ Identificar
nas imagens
características
que possam ser
usadas para
classificar os
animais.

ÎÎ Conhecer duas
formas de cuidado
parental.

Para ler
e escrever melhor
O polvo
ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
descritivo.
ÎÎ Produzir um
texto seguindo um
modelo de texto
descritivo.

O mundo que
queremos
Brincadeira é coisa
séria!
ÎÎ Compreender a
importância das
brincadeiras para
os animais.
ÎÎ Aprender sobre
a importância das
brincadeiras para
a saúde e o bemestar das crianças.
ÎÎ Relacionar
alguns tipos de
brincadeiras a
atividades físicas.
ÎÎ Promover
brincadeiras na
escola por meio
da organização de
uma gincana.
ÎÎ Resolver
problemas com
base em gráficos
e tabelas.

ÎÎ Reconhecer que os seres humanos são animais.
ÎÎ Identificar as características dos seres humanos.
ÎÎ Conhecer alguns ossos e articulações que formam
o corpo humano.
ÎÎ Perceber que alguns ossos do corpo humano têm
diferentes formas e tamanhos.
ÎÎ Reconhecer alguns cuidados com a postura.
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Ciências

3º ANO (2º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

2

104

TÍTULO

Luz e som

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender que os sentidos nos
permitem perceber o ambiente.
ÎÎ Relacionar os diferentes tipos de
estímulos aos sentidos capazes de
percebê-los.
ÎÎ Identificar os órgãos responsáveis
pelos sentidos.
ÎÎ Discutir os hábitos necessários
para a manutenção da saúde dos
órgãos dos sentidos.
ÎÎ Desenvolver noções básicas sobre
a luz.
ÎÎ Reconhecer que alguns corpos
emitem luz.
ÎÎ Identificar diferentes tipos de
fontes luminosas.
ÎÎ Investigar a interação da luz com
diferentes materiais.
ÎÎ Identificar os materiais opacos,
translúcidos e transparentes.
ÎÎ Desenvolver noções básicas
sobre o som, compreendendo suas
propriedades básicas. Investigar
a produção de sons a partir de
diferentes objetos, identificando
variáveis que influenciam esse
fenômeno.
ÎÎ Desenvolver noções básicas
sobre música e diferentes tipos de
instrumentos musicais.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Matéria e energia
ÎÎ EF03CI01: Produzir diferentes
sons a partir da vibração de
variados objetos e identificar
variáveis que influem nesse
fenômeno.
ÎÎ EF03CI02: Experimentar e relatar
o que ocorre com a passagem da luz
através de objetos transparentes
(copos, janelas de vidro, lentes,
prismas, água etc.), no contato com
superfícies polidas (espelhos) e na
intersecção com objetos opacos
(paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
ÎÎ EF03CI03: Discutir hábitos
necessários para a manutenção
da saúde auditiva e visual
considerando as condições do
ambiente em termos de som e luz.

1. Os sentidos

2. A luz

3. O som

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Entender que os sentidos nos possibilitam captar
as informações do ambiente.
ÎÎ Identificar as estruturas responsáveis pelos
sentidos.
ÎÎ Conhecer as funções da visão, da audição, do tato,
do olfato e da gustação.
ÎÎ Identificar as estruturas do corpo responsáveis
pelos sentidos.
ÎÎ Discutir hábitos necessários para a manutenção
da saúde dos órgãos dos sentidos.
ÎÎ Compreender que o olfato e a gustação atuam em
conjunto na percepção de sabores.
ÎÎ Compreender que percebemos a luz por meio
da visão.
ÎÎ Desenvolver noções básicas sobre as
propriedades da luz.
ÎÎ Reconhecer que alguns corpos emitem luz.
ÎÎ Identificar diferentes tipos de fontes luminosas.
ÎÎ Compreender que a luz se movimenta em linha
reta e em grande velocidade.
ÎÎ Classificar objetos em opacos, translúcidos
e transparentes.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
A luz e a visão
ÎÎ Verificar a
relação entre luz
e visão.
ÎÎ Concluir
que a luz é
necessária para
que possamos
enxergar.
ÎÎ Conhecer
o conceito
científico de
hipótese.

Álbum de Ciências
Deficiências
sensoriais
ÎÎ Entender sobre
as deficiências
sensoriais.
ÎÎ Compreender
que adaptações
são necessárias
para incluir, de
forma justa,
pessoas com
deficiência no
convívio social.

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Cuidados ao usar
os dispositivos
móveis

Poluição sonora

ÎÎ Conhecer
alguns dos
perigos à saúde
relacionados ao
uso inadequado
de dispositivos
eletrônicos
móveis.
ÎÎ Analisar a
estrutura de
um texto que
apresenta
causas e
consequências.
ÎÎ Com base em
um modelo,
produzir um
texto que
apresente
causas e
consequências.

ÎÎ Conceituar
poluição sonora
e conhecer seus
riscos à saúde.
ÎÎ Pesquisar
e divulgar
informações
sobre poluição
sonora para a
comunidade.

ÎÎ Desenvolver noções básicas sobre o som.
ÎÎ Conhecer as propriedades do som.
ÎÎ Desenvolver noções básicas sobre música
e diferentes tipos de instrumentos musicais.
ÎÎ Conhecer diferentes materiais usados para
construção de alguns instrumentos musicais.
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Ciências

3º ANO (3º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

3

TÍTULO

Planeta
Terra

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender que a Terra é coberta
por oceanos, continentes e ilhas.
ÎÎ Aprender que o planisfério e o
globo terrestre são formas de
representação do planeta.
ÎÎ Entender que mapas são
construídos a partir de imagens
aéreas ou imagens de satélites.
Conhecer onde há água no planeta.
ÎÎ Conhecer as proporções de água
doce e salgada na Terra.
ÎÎ Reconhecer os estados físicos em
que a água é encontrada na natureza:
sólido, líquido, gasoso.
ÎÎ Perceber que as rochas formam a
parte sólida do planeta Terra.
ÎÎ Aprender que as rochas são
formadas por minerais.
ÎÎ Compreender o que é um mineral e
suas características.
ÎÎ Conhecer a composição do solo.
ÎÎ Compreender o processo de
formação do solo.
ÎÎ Reconhecer a importância do solo
para os seres vivos.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Terra e Universo
ÎÎ EF03CI07: Identificar
características da Terra (como
seu formato esférico, a presença
de água, solo etc.), com base
na observação, manipulação e
comparação de diferentes formas
de representação do planeta
(mapas, globos, fotografias etc.).
ÎÎ EF03CI09: Comparar diferentes
amostras de solo do entorno da
escola com base em características
como cor, textura, cheiro, tamanho
das partículas, permeabilidade etc.
ÎÎ EF03CI10: Identificar os diferentes
usos do solo (plantação e extração
de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo
a importância do solo para a
agricultura e para a vida.

1. A Terra

2. A água no planeta

3. As rochas e o solo
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Identificar que o planeta Terra contém oceanos,
continentes e ilhas.
ÎÎ Aprender que o planisfério e o globo terrestre são
formas de representação do planeta.
ÎÎ Comparar formas de representação da Terra.
ÎÎ Reconhecer algumas linhas imaginárias.
ÎÎ Identificar os principais paralelos e meridianos.
ÎÎ Identificar a fotografia aérea e as imagens
de satélite como instrumentos utilizados para
elaboração de mapas.

ÎÎ Reconhecer locais em que há água no planeta.
ÎÎ Conhecer as proporções de água doce e de água
salgada na Terra.
ÎÎ Reconhecer os estados físicos em que a água é
encontrada na natureza: sólido, líquido, gasoso.

ÎÎ Perceber que as rochas formam a parte sólida do
planeta Terra.
ÎÎ Aprender que as rochas são formadas por
minerais.
ÎÎ Compreender o que é um mineral e suas
características.
ÎÎ Conhecer a composição do solo.
ÎÎ Compreender o processo de formação do solo.
ÎÎ Compreender a importância do solo para os seres
vivos.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
Observação do
solo
ÎÎ Examinar o
solo da escola.
ÎÎ Investigar
diferentes
características
do solo e do que
ele é formado.
ÎÎ Observar as
diferenças entre
a parte mais
superficial e a
mais profunda
do solo.

Álbum de Ciências
A Terra à noite
ÎÎ Conhecer
uma função
dos satélites
artificiais.
ÎÎ Identificar
características
da Terra ao
analisar imagens
de satélites.

Rios brasileiros
ÎÎ Entender a
importância dos
rios no Brasil.
ÎÎ Compreender
que existem
milhares de rios
no Brasil.
ÎÎ Conhecer
alguns rios do
Brasil.

Para ler e escrever
melhor
Medidas que
ajudam a evitar
deslizamentos
de terra
ÎÎ Conhecer
métodos para
ajudar a reduzir
o problema de
deslizamento de
terra durante a
época de chuvas.
ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora e a
escrita por meio
de um texto
expositivo.

O mundo que
queremos
A água é um
direito de todos
ÎÎ Reconhecer a
água como um
direito de todos.
ÎÎ Conhecer os
critérios para
avaliar o acesso
à água.
ÎÎ Compreender
que, apesar de
ser um direito
de todos, muitas
pessoas ainda
não têm acesso
à água potável.
ÎÎ Estimular
atitudes perante
os governantes
que garantam
o acesso à água
para todas as
pessoas.

Conservação do
solo
ÎÎ Compreender
a importância da
conservação do
solo.
ÎÎ Entender como
o solo pode ser
recuperado.
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Ciências

3º ANO (4º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

4

108

TÍTULO

O que vemos
no céu?

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Reconhecer os elementos que
podemos ver no céu.
ÎÎ Aprender que o Sol e outras
estrelas emitem luz, por isso são
chamados de astros luminosos.
ÎÎ Compreender que a Lua é um
satélite natural e um astro iluminado,
assim como os outros planetas.
ÎÎ Conhecer os corpos celestes que
podemos ver no céu noturno.
ÎÎ Conhecer os planetas do Sistema
Solar.
ÎÎ Descobrir que, além dos fenômenos
naturais, podemos ver no céu objetos
construídos pelo ser humano.
ÎÎ Compreender que a iluminação
artificial e a poluição do ar
prejudicam a visibilidade dos astros
no céu noturno.
ÎÎ Compreender como se originam os
dias e as noites no planeta Terra.
ÎÎ Relacionar os períodos do dia com
as atividades das pessoas.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Matéria e energia
ÎÎ EF03CI03: Discutir hábitos
necessários para a manutenção
da saúde auditiva e visual
considerando as condições do
ambiente em termos de som e luz.
ÎÎ EF03CI08: Observar, identificar
e registrar os períodos diários (dia
e/ou noite) em que o Sol, demais
estrelas, Lua e planetas estão
visíveis no céu.

1. Observando o céu
de dia

2. Observando o céu
à noite

3. Os dias
e as noites

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Reconhecer os elementos que podemos ver
quando olhamos para o céu.
ÎÎ Aprender que o Sol e outras estrelas emitem luz,
por isso são chamados de astros luminosos.
ÎÎ Compreender que a Lua é um satélite natural e um
astro iluminado, assim como os outros planetas.
ÎÎ Conhecer os corpos celestes noturnos.
ÎÎ Descobrir que, além dos fenômenos naturais,
podemos ver no céu objetos construídos pelo ser
humano.
ÎÎ Compreender que a iluminação artificial e a
poluição do ar prejudicam a visibilidade dos astros
no céu noturno.
ÎÎ Conhecer alguns planetas do Sistema Solar.

ÎÎ Compreender como se originam os dias e as noites
no planeta Terra.
ÎÎ Relacionar os períodos do dia com as atividades
das pessoas.
ÎÎ Associar o movimento da Terra ao redor de si
mesma à existência dos dias e das noites.
ÎÎ Entender o movimento aparente do Sol.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
Hábito de
observar o céu
ÎÎ Interagir com
os familiares
e amigos para
verificar se
existe o hábito
de observação
do céu e o
conhecimento
dos astros.
ÎÎ Trabalhar a
capacidade de
organização
das ideias e
comunicação
oral.

Álbum de Ciências
Arco-íris
ÎÎ Conhecer como
Isaac Newton
descobriu a
composição da
luz branca.
ÎÎ Aprender o que
é um prisma.
ÎÎ Relacionar a
decomposição
da luz à
formação de
arco-íris.

Para ler e escrever
melhor
O que é isso
no céu?
ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
comparativo.
ÎÎ Produzir um
texto seguindo o
modelo de texto
comparativo.

O mundo que
queremos
O olhar do
indígena sob
o céu brasileiro
ÎÎ Conhecer
como alguns
povos indígenas
brasileiros usam
a Astronomia.

O dia e a noite
nas obras de arte
ÎÎ Conhecer
algumas obras
de arte que
representam o
dia e a noite.
ÎÎ Compreender
a arte como uma
linguagem e um
modo de registro
de informações.
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Geografia
3º ANO (1º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

1

110

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS

A paisagem

ÎÎ Compreender o conceito de
paisagem.
ÎÎ Identificar os elementos
constituintes da paisagem.
ÎÎ Reconhecer que a paisagem é
formada por elementos naturais
(formados pela natureza) e
elementos culturais (criados pelos
seres humanos).
ÎÎ Perceber que as paisagens se
transformam com o passar do
tempo e que são modificadas tanto
pela ação humana quanto pela ação
da natureza.
ÎÎ Identificar mudanças e
permanências nas paisagens
ao longo do tempo.
ÎÎ Distinguir visão vertical de visão
oblíqua.
ÎÎ Compreender a linguagem
cartográfica como meio de
representação do espaço
geográfico.
ÎÎ Compreender a definição de
planta.
ÎÎ Ler e interpretar uma planta.

BNCC

Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03GE04: Explicar como os
processos naturais e históricos
atuam na produção e na mudança
das paisagens naturais e
antrópicas nos seus lugares de
vivência, comparando-os a outros
lugares.
ÎÎ EF03GE06: Identificar
e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de
representação cartográfica.
ÎÎ EF03GE07: Reconhecer
e elaborar legendas com
símbolos de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.

CAPÍTULOS

1. A paisagem e seus
elementos

2. As paisagens são
transformadas

3. Representando
a paisagem

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

ÎÎ Compreender o significado de paisagem.
ÎÎ Perceber que as paisagens são constituídas de elementos naturais e
elementos culturais.
ÎÎ Identificar os elementos que compõem a paisagem do lugar de
vivência.

ÎÎ Reconhecer que a paisagem compreende um acúmulo de
transformações ocorridas ao longo do tempo.
ÎÎ Perceber que a paisagem é modificada tanto pela ação da natureza
quanto pela ação humana.
ÎÎ Compreender que, por meio do trabalho, o ser humano altera a
paisagem para atender às suas necessidades e aos seus interesses.
Comparar imagens de um mesmo lugar em épocas diferentes,
identificando as mudanças ocorridas e os elementos
que permaneceram.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

Os elementos da paisagem

Onde está o rio?

ÎÎ Ler e compreender um texto
descritivo.
ÎÎ Identificar os elementos da
paisagem descrita no texto.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em
um organizador gráfico
(esquema).
ÎÎ Desenvolver a capacidade
de síntese.
ÎÎ Escrever um texto
descritivo sobre a paisagem
do lugar onde vive.

ÎÎ Conhecer exemplos de
rios que foram canalizados,
desaparecendo da paisagem.
ÎÎ Entender que uma obra de
canalização representa uma
profunda modificação das
características naturais dos
rios.
ÎÎ Perceber que essa
transformação da paisagem
afeta o ambiente e a vida das
pessoas.

ÎÎ Distinguir visão vertical de visão oblíqua.
ÎÎ Compreender a definição de planta. Compreender que a planta
é feita com base na visão vertical.
ÎÎ Ler e interpretar uma planta.
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Geografia
3º ANO (2º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Identificar elementos
predominantes na paisagem do
campo.
ÎÎ Conhecer características da vida
no campo. Identificar as atividades
de trabalho predominantes no
campo.

2

112

O espaço
rural

BNCC

Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03GE01: Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.
ÎÎ EF03GE02: Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica
de grupos de diferentes origens.
ÎÎ EF03GE05: Identificar
alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos
da natureza, comparando as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.
ÎÎ EF03GE06: Identificar
e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de
representação cartográfica.
ÎÎ EF03GE07: Reconhecer
e elaborar legendas com
símbolos de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.

CAPÍTULOS

1. A paisagem e a vida
no campo

2. O trabalho no
campo

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Identificar os elementos predominantes nas paisagens do campo.
ÎÎ Perceber a distribuição espacial dos elementos na paisagem do
campo.
ÎÎ Conhecer formas de representação do espaço rural.

ÎÎ Conhecer algumas atividades de trabalho
realizadas no campo.
ÎÎ Compreender o que é agricultura.
ÎÎ Diferenciar produtos in natura de alimentos
industrializados.
ÎÎ Compreender o que é pecuária.
ÎÎ Compreender o que é extrativismo.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

O que a fábrica produz com o
milho?

Conservação ambiental no
espaço rural

ÎÎ Ampliar o domínio da leitura
e da escrita.
ÎÎ Ler e escrever textos
expositivos.
ÎÎ Desenvolver habilidades
para a organização de
informações.

ÎÎ Reconhecer a necessidade
de conservar o meio
ambiente.
ÎÎ Compreender que as
unidades de conservação
contribuem para manutenção
dos recursos naturais a longo
prazo.
ÎÎ Compreender a
importância de utilizar os
recursos naturais de modo
sustentável.
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Geografia
3º ANO (3º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Caracterizar a paisagem da cidade.
ÎÎ Identificar elementos da paisagem
urbana.
ÎÎ Reconhecer marcas da contribuição
de diferentes grupos sociais na cidade.
ÎÎ Perceber mudanças e permanências
na paisagem urbana.
ÎÎ Conhecer as atividades de trabalho
predominantes na cidade: comércio,
prestação de serviços e indústria.

3

O espaço
urbano

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade
ÎÎ EF03GE01: Identificar e comparar
aspectos culturais dos grupos sociais
de seus lugares de vivência, seja na
cidade, seja no campo.
ÎÎ EF03GE02: Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica de
grupos de diferentes origens.
ÎÎ EF03GE04: Explicar como os
processos naturais e históricos
atuam na produção e na mudança
das paisagens naturais e antrópicas
nos seus lugares de vivência,
comparando-os a outros lugares.
ÎÎ EF03GE05: Identificar alimentos,
minerais e outros produtos
cultivados e extraídos da natureza,
comparando as atividades de
trabalho em diferentes lugares.
ÎÎ EF03GE06: Identificar e interpretar
imagens bidimensionais e
tridimensionais em diferentes tipos
de representação cartográfica.
ÎÎ EF03GE07: Reconhecer e elaborar
legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em
diferentes escalas cartográficas.

1. A paisagem e a vida
na cidade

2. A vida na cidade

3. As cidades têm
história

4. O trabalho na cidade
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Reconhecer a paisagem da cidade.
ÎÎ Identificar os elementos constituintes das paisagens urbanas, como
casas, prédios, ruas e avenidas.
ÎÎ Perceber algumas características da cidade, como a aglomeração de
pessoas, a concentração de construções e a variedade de atividades
econômicas.

ÎÎ Identificar aspectos do modo de vida urbano.
ÎÎ Reconhecer atividades de lazer praticadas na cidade.
ÎÎ Conhecer a influência de diferentes grupos sociais na cultura, nas
atividades econômicas e no espaço das cidades.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor
A história de Cuiabá
ÎÎ Ler e compreender um texto
com estrutura de sequência
temporal.
ÎÎ Identificar as marcas temporais
do texto.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em um
organizador gráfico (esquema).
ÎÎ Escrever um texto com
estrutura de sequência temporal.

O mundo que queremos
A oferta de serviços públicos é
desigual
ÎÎ Perceber que os serviços
públicos são oferecidos de
maneira desigual.
ÎÎ Reconhecer a importância da
participação da sociedade para
pedir a melhoria da oferta e da
qualidade dos serviços públicos.

ÎÎ Compreender que a história da cidade permite
conhecer sua origem e suas transformações ao longo do tempo.
ÎÎ Reconhecer que as transformações na paisagem de um lugar são
produzidas pelo trabalho das pessoas, principalmente. Perceber
mudanças e permanências na paisagem urbana.
ÎÎ Conhecer a noção de patrimônio cultural.
ÎÎ Conhecer as atividades de trabalho predominantes na cidade:
indústria, comércio e prestação de serviços.
ÎÎ Perceber que a transformação da matéria-prima em produto
industrializado é resultado do trabalho humano.
ÎÎ Compreender o conceito de comércio e distinguir as figuras do
consumidor e do comerciante.
ÎÎ Identificar as atividades ligadas ao setor de serviços.
ÎÎ Identificar as diferenças entre atividades de
prestação de serviços e atividades comerciais.
ÎÎ Compreender a importância dos serviços públicos.
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Geografia
3º ANO (4º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

4

116

TÍTULO

Cuidados com
a natureza e
seus recursos

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender o que são recursos
naturais.
ÎÎ Compreender que o trabalho humano
transforma os recursos naturais.
ÎÎ Refletir sobre formas conscientes
e racionais de utilização dos recursos
naturais.
ÎÎ Compreender que a água é um
recurso natural essencial para
o desenvolvimento da vida e
fundamental para as atividades
humanas.
ÎÎ Conscientizar-se sobre a
importância do uso racional da água
e as consequências negativas do seu
desperdício.
ÎÎ Conhecer alguns impactos
ambientais causados pelas atividades
econômicas e pela exploração dos
recursos naturais.
ÎÎ Conhecer alguns problemas
ambientais no campo e na cidade.
ÎÎ Identificar o excesso de lixo como um
grave problema ambiental.
ÎÎ Reconhecer a redução do consumo,
a reutilização e a reciclagem de
materiais como maneiras de ajudar na
preservação do meio ambiente.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade
ÎÎ EF03GE03: Reconhecer os
diferentes modos de vida de povos
e comunidades tradicionais em
distintos lugares.
ÎÎ EF03GE08: Relacionar a produção
de lixo doméstico ou da escola aos
problemas causados pelo consumo
excessivo e construir propostas para
o consumo consciente, considerando
a ampliação de hábitos de redução,
reúso e reciclagem/descarte de
materiais consumidos em casa, na
escola e/ou no entorno.
ÎÎ EF03GE09: Investigar os usos dos
recursos naturais com destaque
para os usos da água em atividades
cotidianas (alimentação, higiene,
cultivo de plantas etc.), e discutir os
problemas ambientais provocados
por esses usos.
ÎÎ EF03GE10: Identificar os cuidados
necessários para a utilização da
água na agricultura e na geração
de energia de modo a garantir a
manutenção do provimento de água
potável.
ÎÎ EF03GE11: Comparar impactos
das atividades econômicas urbanas
e rurais sobre o ambiente físico
natural, assim como os riscos
provenientes do uso de ferramentas
e máquinas.

1. As pessoas utilizam
recursos da natureza

2. Água: usar bem para
ter sempre

3. A degradação
ambiental no campo e
na cidade

4. O que fazer com o
lixo?

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender o que são recursos naturais.
ÎÎ Distinguir recursos naturais renováveis de não renováveis.
ÎÎ Compreender que o trabalho humano transforma os recursos
naturais.
ÎÎ Reconhecer que parte da população se relaciona com os recursos da
natureza de forma mais sustentável.
ÎÎ Compreender que a água é um recurso natural essencial para os seres
humanos.
ÎÎ Perceber a importância do uso racional da água.
ÎÎ Conscientizar-se sobre as consequências negativas do desperdício de
água.
ÎÎ Compreender que a água que consumimos passa por um processo de
tratamento antes de chegar às nossas casas.
ÎÎ Compreender que, após ser utilizada, a água deve passar por
tratamento antes de ser devolvida aos rios.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

Fertilizantes e agrotóxicos
contaminam os rios

Reutilizar o plástico: bom para
a natureza

ÎÎ Ler e compreender um texto
com estrutura de causaconsequência.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em um
organizador gráfico (esquema).
ÎÎ Escrever um texto
com estrutura de causaconsequência.

ÎÎ Reconhecer a importância
de atitudes responsáveis
em relação ao consumo e ao
desperdício.
ÎÎ Reconhecer a redução do
consumo, a reutilização e
a reciclagem de materiais
como maneiras de ajudar na
preservação do meio ambiente.
ÎÎ Desenvolver a criatividade para
reutilizar materiais descartados.

ÎÎ Reconhecer os problemas ambientais que ocorrem no campo e na
cidade.
ÎÎ Identificar a extinção de espécies animais e vegetais, a destruição dos
solos, o assoreamento dos rios e a poluição das águas como problemas
ambientais existentes no campo.
ÎÎ Perceber que a agricultura, a pecuária e o extrativismo são
responsáveis por vários problemas ambientais no campo.
ÎÎ Identificar a poluição do ar, a poluição das águas, a poluição visual e
sonora e o lixo como problemas ambientais existentes na cidade.
ÎÎ Identiﬁcar o excesso de lixo como um grave problema ambiental.
ÎÎ Desenvolver a conscientização ambiental e praticar ações que ajudem
na preservação do meio ambiente.
ÎÎ Reconhecer a importância de repensar hábitos de consumo e evitar o
desperdício. Compreender os conceitos de reciclagem e coleta seletiva.
ÎÎ Perceber que a reciclagem permite reduzir a exploração dos recursos
naturais. Reconhecer a importância de fazer o descarte adequado dos
produtos utilizados.
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História

3º ANO (1º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender as noções de
espaço público, espaço doméstico e
espaço privado.
ÎÎ Reconhecer os direitos e os
deveres relacionados ao
uso de diferentes espaços.
ÎÎ Identificar diferentes tipos de
moradia.
ÎÎ Refletir sobre as diferenças nas
atividades de lazer e de trabalho no
campo e na cidade.
ÎÎ Identificar mudanças e
permanências com relação
ao uso do espaço público ao longo
do tempo.
ÎÎ Valorizar a preservação do
patrimônio do município
em que vive.

1

118

O espaço de
todos nós

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03HI04: Identificar os
patrimônios históricos e culturais
de sua cidade ou região e discutir as
razões culturais, sociais e políticas
para que assim sejam considerados.
ÎÎ EF03HI05: Identificar os marcos
históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
ÎÎ EF03HI06: Identificar os registros
de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.),
discutindo os critérios que explicam a
escolha desses nomes.
ÎÎ EF03HI09: Mapear os espaços
públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da
Prefeitura e da Câmara de Vereadores
etc.) e identificar suas funções.
ÎÎ EF03HI10: Identificar as diferenças
entre o espaço doméstico, os espaços
públicos e as áreas de conservação
ambiental, compreendendo a
importância dessa distinção.
ÎÎ EF03HI11: Identificar diferenças
entre formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando
também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.
ÎÎ EF03HI12: Comparar as relações
de trabalho e lazer do presente
com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e
permanências.

1. O espaço público

2. Uma questão de
espaço

3. O lazer de todos

4. Espaços
e memórias

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender a noção de espaço público e suas
diferentes funções e usos.
ÎÎ Reconhecer as diferenças entre espaços
públicos de circulação, de lazer, de preservação e
institucionais.
ÎÎ Relacionar o uso do espaço público ao exercício da
cidadania.
ÎÎ Compreender as noções de espaço público, espaço
privado e espaço doméstico e distinguir suas
especificidades.
ÎÎ Diferenciar os espaços públicos administrados
pelo governo daqueles administrados por
particulares.
ÎÎ Conhecer diferentes tipos de moradia.
ÎÎ Descrever as características de seu próprio lugar
de moradia.
ÎÎ Compreender a noção de lazer e os modos de
divertimento no passado.
ÎÎ Refletir sobre as diferenças nas atividades de
lazer e de trabalho no campo e na cidade.
ÎÎ Conhecer manifestações culturais praticadas em
momentos de lazer.
ÎÎ Conhecer as formas de lazer mais comuns nos
grupos sociais a que pertence.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

A mulher e o seu
lugar no espaço
público

A organização do
espaço entre o
povo Pataxó

ÎÎ Identificar as
condições de
participação
das mulheres na
vida pública no
passado.
ÎÎ Reconhecer as
transformações
dos costumes
em relação ao
uso do espaço
público pelas
mulheres.
ÎÎ Interpretar
e reproduzir
um texto que
apresenta um
tema principal e
subtemas.

ÎÎ Conhecer
o modo de
organização
do espaço da
aldeia e das
moradias de
uma comunidade
indígena.
ÎÎ Reconhecer
as formas de
organização
de moradias
indígenas como
um componente
da diversidade
cultural do
Brasil.

Como as pessoas
Atividade divertida
faziam para...
Divertir-se no
Rio de Janeiro
há mais de
200 anos
ÎÎ Conhecer
algumas das
atividades de
lazer praticadas
no Brasil no
século XIX.
ÎÎ Reconhecer as
diferenças nas
atividades de
lazer do passado
de acordo com
as classes
sociais.

Atividades de
lazer, cultura
e trabalho
ÎÎ Revisar os
conteúdos
estudados na
unidade de
forma lúdica.
ÎÎ Aprofundar a
compreensão
da distinção
entre atividades
de lazer, de
trabalho e
culturais.

ÎÎ Compreender a noção de marco histórico como
espaço de memória.
ÎÎ Conhecer alguns marcos históricos da cidade onde
vive.
ÎÎ Valorizar a preservação do patrimônio do
município como herança cultural e histórica.
ÎÎ Compreender como são escolhidos os nomes dos
espaços públicos.
ÎÎ Compreender o valor simbólico do nome dos locais
públicos do município onde vive.
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3º ANO (2º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

²

TÍTULO

A formação
das cidades

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Reconhecer aspectos da vida
cotidiana nas vilas coloniais.
ÎÎ Avaliar a interação cultural entre
colonos e indígenas.
ÎÎ Identificar diferentes formas
de registro populacional e
a importância dos censos
demográficos.
ÎÎ Compreender os contextos
históricos dos bandeirantes e suas
expedições.
ÎÎ Caracterizar o abastecimento de
água no período colonial.
ÎÎ Relacionar a pecuária com a
ocupação do sul da colônia.
ÎÎ Identificar os problemas de
abastecimento na região das minas.
ÎÎ Conhecer o cotidiano dos
tropeiros e sua importância
para a comunicação entre as
distantes regiões da colônia.
ÎÎ Compreender o conceito de
patrimônio e a importância de sua
preservação.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03HI01: Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade,
o município e a região, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos
que marcam a formação da cidade,
como fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes
empresas etc.
ÎÎ EF03HI04: Identificar os
patrimônios históricos e culturais
de sua cidade ou região e discutir as
razões culturais, sociais e políticas
para que assim sejam considerados.
ÎÎ EF03HI06: Identificar os registros
de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.),
discutindo os critérios que explicam a
escolha desses nomes.

1. Os primeiros grupos

2. Da vila às cidades

3. O bandeirante e a
busca por riquezas

4. A preservação das
primeiras formações
urbanas
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Estudar os diferentes grupos étnicos e sociais
que formaram a sociedade colonial brasileira.
ÎÎ Discutir a preponderância dos portugueses
quanto aos demais sujeitos coloniais e ao
estabelecimento de hierarquias econômicas
e sociais.
ÎÎ Identificar e compreender hábitos indígenas
adotados pelos colonos.
ÎÎ Reconhecer as contribuições culturais indígenas
e africanas na formação cultural do Brasil com a
identificação de algumas de suas expressões.
ÎÎ Identificar aspectos do processo histórico de
transformação de povoamentos em vilas e cidades.
ÎÎ Reconhecer particularidades do contexto de
formação de cidades como São Paulo e Salvador,
primeira capital do Brasil.
ÎÎ Conhecer o papel das missões jesuíticas junto aos
indígenas e a formação de cidades.
ÎÎ Apresentar os bandeirantes, vaqueiros e tropeiros
como importantes atores sociais no processo de
interiorização do Brasil.
ÎÎ Discutir a contribuição dos indígenas nas entradas
e bandeiras.
ÎÎ Identificar o contexto de formação do comércio
interno na colônia e o início da atividade pecuária no
Nordeste.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
Atividade divertida
faziam para...

Origem de
algumas
palavras

O registro do
número de
habitantes

Comprar
produtos para
o dia a dia

ÎÎ Conhecer
aspectos
estruturais de
algumas línguas
indígenas
brasileiras.
ÎÎ Reconhecer
a influência
de línguas
indígenas no
português
falado no
Brasil.

ÎÎ Reconhecer
informações
quantitativas
e qualitativas
sobre a
população no
Brasil durante o
período colonial.
ÎÎ Discutir a
importância
da realização
de censos para
a avaliação
crítica de
características
da população
brasileira.
ÎÎ Identificar
diferentes
formas de
registro
populacional
e observar
maneiras de
expor e de
representar
dados coletados
em pesquisas.

ÎÎ Identificar
informações
sobre o comércio
interno na
colônia,
realizado nas
feiras, e seus
atores sociais.

Formação das
cidades
ÎÎ Retomar
conceitos
a aprendizados
desenvolvidos
ao longo da
unidade de
forma lúdica.
ÎÎ Distinguir
informações
falsas de
verdadeiras
em um jogo
tipo quiz.

ÎÎ Conhecer o conceito de patrimônio e suas
diferentes definições.
ÎÎ Reconhecer a importância da preservação dos
patrimônios para a compreensão da identidade
histórica de um povo ou comunidade. Estudar
as características de abastecimento de água no
Brasil colônia e comparar com o serviço oferecido
atualmente.
ÎÎ Identificar construções como patrimônios
históricos brasileiros.
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3º ANO (3º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

3

TÍTULO

A vida no
campo e as
migrações

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Identificar aspectos da produção
açucareira, como o latifúndio
monocultor de exportação e o
emprego de trabalho escravo.
ÎÎ Conhecer as condições de
trabalho e de vida dos
africanos escravizados no Brasil e
suas formas de resistência.
ÎÎ Compreender a ocupação do
espaço decorrente do avanço das
fazendas de gado no interior do
Nordeste.
ÎÎ Relacionar a produção cafeeira
à entrada de imigrantes europeus
no Brasil.
ÎÎ Compreender as condições de
vida e de trabalho dos imigrantes
no campo.
ÎÎ Estudar a transferência da mão de
obra do campo para a indústria nos
centros urbanos.
ÎÎ Avaliar os impactos da tecnologia
nas relações de trabalho e no meio
ambiente.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03HI01: Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade,
o município e a região, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos
que marcam a formação da cidade,
como fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes
empresas etc.
ÎÎ EF03HI03: Identificar e comparar
pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições
sociais e à presença de diferentes
grupos sociais e culturais, com
especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.
ÎÎ EF03HI08: Identificar modos de vida
na cidade e no campo no presente,
comparando-os com os do passado.
ÎÎ EF03HI11: Identificar diferenças
entre formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando
também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.

1. As grandes
plantações:
a cana-de-açúcar

2. Pecuária e ocupação
do interior

3. A cafeicultura
e a formação da
população

4. Do campo para
a cidade: as fábricas
e o operário
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender os motivos que levaram à produção
de cana-de-açúcar na região que corresponde ao
atual Nordeste do Brasil.
ÎÎ Conhecer a organização de um engenho de açúcar.
ÎÎ Refletir sobre as condições de vida e trabalho dos
africanos escravizados na lavoura.
ÎÎ Reconhecer meios de resistência à escravidão,
como a formação de quilombos.
ÎÎ Entender a necessidade do deslocamento dos
rebanhos de gado.
ÎÎ Conhecer o contexto do surgimento das
fazendas de gado no Nordeste do Brasil colonial.
Perceber que a ocupação do interior da atual Região
Nordeste gerou conflitos entre indígenas
e fazendeiros.
ÎÎ Compreender o processo de ocupação do litoral
e do interior da atual Região Nordeste.
ÎÎ Compreender o modo como o cultivo do café
se expandiu no Brasil.
ÎÎ Relacionar o desenvolvimento das ferrovias
e das cidades à lavoura cafeeira.
ÎÎ Compreender os motivos da vinda de imigrantes
ao Brasil.
ÎÎ Refletir sobre as condições de vida e trabalho
de imigrantes e ex-escravos no campo.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
Atividade divertida
faziam para...

Comunidades
quilombolas

A preservação da
cultura indígena

Adoçar os
alimentos

Produção de
caqui

ÎÎ Compreender
o que são as
comunidades
quilombolas no
Brasil.
ÎÎ Valorizar a
cultura afrobrasileira.

ÎÎ Refletir sobre
contextos de
violência
contra os povos
indígenas na
História do
Brasil.
ÎÎ Compreender a
importância da
escola indígena
na luta por
direitos e na
preservação
cultural dos
povos.

ÎÎ Perceber as
modificações, ao
longo do tempo,
na maneira
de adoçar os
alimentos.
ÎÎ Conhecer
diversos tipos de
açúcar.
ÎÎ Perceber que
os alimentos
utilizados
no passado
para adoçar
continuam
sendo usados
no presente,
constituindo
um traço de
permanência nos
costumes.
ÎÎ Compreender
por que, com
o passar do
tempo, o açúcar
deixou de ser um
artigo de luxo.

ÎÎ Distinguir
atividades
produtivas do
campo em uma
ilustração.
ÎÎ Conhecer o
contexto de uma
festa rural.

ÎÎ Conhecer o contexto de transição do trabalho
rural nas lavouras para o trabalho industrial nas
cidades. Reconhecer as diferenças entre imigrantes
e migrantes e sua convergência para os centros
urbanos na primeira metade do século XX.
ÎÎ Discutir as condições de vida e de trabalho dos
operários. Compreender as mudanças nas formas
de trabalho no campo e os impactos ambientais da
tecnologia.
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3º ANO (4º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

4

TÍTULO

A vida na
cidade: a
urnbanização

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender os conceitos de
município, área rural e área urbana.
ÎÎ Compreender as razões para o
crescimento da população urbana
no Brasil e no mundo.
ÎÎ Relacionar a industrialização
brasileira a mudanças nos hábitos
de consumo e nas relações sociais e
de trabalho.
ÎÎ Compreender como os centros
urbanos foram transformados pelo
poder público e pela população.
ÎÎ Reconhecer as condições de
trabalho e moradia a que eram
submetidos os operários.
ÎÎ Compreender o papel das
atividades do campo para o
desenvolvimento das cidades.
ÎÎ Conhecer algumas mudanças
no modo de vida das pessoas
provocadas pelos adventos da
urbanização e da energia elétrica.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF03HI01: Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade,
o município e a região, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos
que marcam a formação da cidade,
como fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes
empresas etc.
ÎÎ EF03HI02: Selecionar, por
meio da consulta de fontes de
diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade em que vive.
ÎÎ EF03HI08: Identificar modos de vida
na cidade e no campo no presente,
comparando-os com os do passado.
ÎÎ EF03HI12: Comparar as relações
de trabalho e lazer do presente
com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e
permanências.

1. Diferentes lugares:
os municípios

2. Cidade, trabalho
e indústria

3. O crescimento
das cidades

4. O modo de vida nas
cidades
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender os conceitos de área rural, de área
urbana, de município e saber distingui-los.
ÎÎ Coletar informações sobre a história do município
em que vive e seus espaços públicos.
ÎÎ Compreender as razões para o crescimento da
população urbana.
ÎÎ Relacionar o aumento da população urbana no Brasil
ao mesmo fenômeno que ocorre em escala global.
ÎÎ Relacionar a industrialização brasileira a mudanças
nos hábitos de consumo, nas relações sociais e de
trabalho.
ÎÎ Verificar o crescimento populacional nas áreas
urbanas brasileiras a partir de comparação de dados.
ÎÎ Compreender como os centros urbanos foram
transformados pelo poder público, com reformas
e calçamentos, e pela população, com a criação de
moradias e bairros populares.
ÎÎ Reconhecer as condições de trabalho e moradia
a que eram submetidos os operários, identificando
entre eles crianças, jovens e adultos.
ÎÎ Relacionar a prosperidade econômica
proporcionada pela exploração de borracha na
região amazônica ao desenvolvimento da área
urbana de Manaus.
ÎÎ Compreender o papel da economia cafeeira na
imigração de mão de obra europeia para o Brasil
e no enriquecimento de uma elite rural paulista.
ÎÎ Relacionar o declínio da atividade cafeeira ao
crescimento da população nas áreas urbanas.
ÎÎ Avaliar as condições em que os trabalhadores
foram inseridos nas indústrias das áreas urbanas
compreendendo a importância da questão da
moradia.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever
melhor

O mundo que
queremos

A opção pelo
automóvel

O fim do
trabalho infantil

ÎÎ Identificar alguns
dos principais
problemas no
trânsito de veículos.
ÎÎ Relacionar o
aumento do número
de automóveis
ao aumento dos
congestionamentos
e da poluição do ar.
ÎÎ Valorizar meios de
transporte coletivos
e pouco poluentes.
ÎÎ Produzir um
texto, com base
em uma entrevista,
sobre causas e
consequências do
uso de determinado
meio de transporte.

ÎÎ Conhecer
a realidade
do trabalho
infantil no
Brasil no
passado
e refletir
sobre sua
permanência
no presente.
ÎÎ Reconhecer
a importância
da legislação
de proibição
do trabalho
infantil.
ÎÎ Chamar a
atenção para
iniciativas
de combate
ao trabalho
infantil.

Como as pessoas
Atividade divertida
faziam para...
Morar no Rio de
Janeiro no início
de 1900

Objetos e
construções
antigos

ÎÎ Conhecer
aspectos da
urbanização do
Rio de Janeiro
no início do
século XX.
ÎÎ Refletir sobre
as medidas
implementadas
pelo poder
público e seu
impacto na
população.
ÎÎ Compreender
o processo
histórico pelo
qual passou o
Rio de Janeiro
e identificar
permanências
no presente.

ÎÎ Observar a
representação
de uma
paisagem
histórica.
ÎÎ Distinguir
elementos
antigos de
elementos
recentes na
paisagem.

ÎÎ Conhecer algumas mudanças no modo de vida das
pessoas ocasionadas pelos adventos da urbanização
e da energia elétrica.
ÎÎ Compreender a transição dos meios de transporte
movidos a tração animal para os transportes mais
modernos, movidos a eletricidade e a combustão.
ÎÎ Relacionar a energia elétrica à dinamização
da comunicação, refletindo sobre o impacto de
aparelhos como o rádio e a televisão no cotidiano
da sociedade.
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Português
3º ANO (1º E 2º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

1

2

Eu me comunico

Eu me lembro

Texto 2

ÎÎ Carta pessoal

ÎÎ Carta do leitor

Rapidópolis, 23 de maio
(Eva Furnari)

Navegação Cultural
(Alunos do 3º ano A do
Colégio Miró)

ÎÎ Relato de memórias

ÎÎ Entrevista

O polvo (Ferreira Gullar)

Entrevista com Ziraldo
(Revista Crescer)

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

126

3

Eu expresso sentimentos

4

Eu tenho direitos
e deveres

Texto 2

ÎÎ Poema

ÎÎ Texto dramático

Tempestade
(José De Nicola)

As cigarras e as formigas
(Janaína Russeff e alunos)

ÎÎ Conto

ÎÎ Poema narrativo

O cão de Lia
(Diléa Frate)

Achei um relógio
(João Köpke)

E N S I N O

Ortografia/
memória
visual

ÎÎ Linguagens:
formal e informal
ÎÎ Variação regional
de vocabulário

ÎÎ CH, LH, NH
ÎÎ Diferença entre
fala e escrita

ÎÎ Ponto-final
e ponto de
interrogação

ÎÎ R/RR
ÎÎ Letra R

Dicionário

Oralidade

ÎÎ Apresentando
um colega

Palavras-guia

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

Oficina das
palavras

Oficina das palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Carta do leitor

ÎÎ Usando diferentes
linguagens

ÎÎ Entrevistando
uma pessoa idosa

ÎÎ Entrevista

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

ÎÎ Ponto de
exclamação
ÎÎ Família de
palavras

ÎÎ Letras M e
N antes de
consoante
ÎÎ Letras S e Z

ÎÎ Recitando
poemas

Oficina das palavras

ÎÎ Masculino e
feminino
ÎÎ Sílaba tônica
ÎÎ Singular e plural

ÎÎ Acentuação
das palavras
monossílabas
e das oxítonas

ÎÎ Debatendo sobre
direitos e deveres

Oficina das palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Texto dramático

ÎÎ Pontuando parágrafo

ÎÎ Fala do narrador

ÎÎ Usando o gênero
das palavras

127

Português
3º ANO (3º E 4º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

5

6

Eu me comunico

Eu me lembro

Texto 2

ÎÎ Carta pessoal

ÎÎ Carta do leitor

Rapidópolis, 23 de maio
(Eva Furnari)

Navegação Cultural
(Alunos do 3º ano A do
Colégio Miró)

ÎÎ Relato de memórias
O polvo (Ferreira Gullar)

ÎÎ Entrevista
Entrevista com Ziraldo
(Revista Crescer)

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

7

8
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Eu sou solidário

Eu desvendo mistérios

Texto 2

ÎÎ Notícia

ÎÎ Propaganda

Jovens espalham cabides nas ruas para
doação de agasalhos (Bruna Scirea)

Resto de comida pode virar
energia de sobra (Ministério
do Meio Ambiente)

ÎÎ Conto de mistério

ÎÎ Relato de experimento

O enigma do outro lado
(Stella Carr)

Plantas transpiram?

E N S I N O

Ortografia/
memória
visual

ÎÎ Linguagens:
formal
e informal
ÎÎ Variação regional
de vocabulário

ÎÎ CH, LH, NH
ÎÎ Diferença entre
fala e escrita

ÎÎ Ponto-final
e ponto de
interrogação

ÎÎ R/RR
ÎÎ Letra R

Dicionário

Oralidade

ÎÎ Apresentando
um colega

Palavras-guia

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

Oficina das
palavras

Oficina das palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Carta do leitor

ÎÎ Usando diferentes
linguagens

ÎÎ Entrevistando
uma pessoa idosa

ÎÎ Entrevista

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

ÎÎ Verbo de ação
ÎÎ Verbo de estado

ÎÎ C e QU
ÎÎ S, SS, C e Ç

ÎÎ Apresentando
uma notícia

Oficina das palavras

ÎÎ Dois pontos
e travessão
ÎÎ Verbo de
fenômeno da
natureza

ÎÎ Uso do til e das
letras M e N
ÎÎ Letra X

ÎÎ Relatando um
experimento

Oficina das palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Texto publicitário

ÎÎ Usando o
substantivo

ÎÎ Usando verbos
de ação

ÎÎ Relato de
experimento
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BNCC Língua Portuguesa
3º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 1

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

ÎÎ (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários,
a formatação própria desses textos (relatos de acontecimentos,
expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a
diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação,
corpo do texto, despedida, assinatura).

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares
contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o
(e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com
marcas de nasalidade (til, m, n).

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero carta e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de
reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
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ÎÎ (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V,
CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as
sílabas.
ÎÎ (EF03LP03) Ler e escrever palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações
irregulares fonema-grafema.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).
ÎÎ (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas, identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas
variedades linguísticas como características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos linguísticos.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais
ou revistas), dentre outros gêneros do campo político-cidadão,
com opiniões e críticas, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados
em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas
características linguístico-expressivas e composicionais
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas
pessoais, entrevistas no rádio ou na T V, debate, noticiário de
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).
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ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu;
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de
palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).
ÎÎ (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita
ponto-final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e,
em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre
a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com
relações irregulares fonema-grafema.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do gênero textual.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.
ÎÎ (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito
para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre
personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV,
V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas
as sílabas.
ÎÎ (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial
que não representa fonema.
ÎÎ (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação
de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos,
utilizando-os para compreender palavras e para formar novas
palavras.
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre
a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com
relações irregulares fonema-grafema.
ÎÎ (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.

ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
ÎÎ (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura
e interpretação adequadas.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.
ÎÎ (EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando
o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso
de variedades linguísticas no discurso direto.
ÎÎ (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.
ÎÎ (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu;
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de
palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).
ÎÎ (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita
ponto-final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em
diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre
a escrita de palavras, especialmente no caso e palavras com
relações irregulares fonema-grafema.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos
injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.),
com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos,
indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras,
imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de
reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações
irregulares fonema-grafema.
ÎÎ (EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos
lh, nh, ch.
ÎÎ (EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras,
classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas
e polissílabas.
ÎÎ (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita pontofinal, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos
(discurso direto), dois-pontos e travessão.
ÎÎ (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos.
ÎÎ (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação
de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos,
utilizando-os para compreender palavras e para formar novas
palavras.
ÎÎ (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares
e diários, a formatação própria desses textos (relatos de
acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou
críticas) e a diagramação específica dos textos desses gêneros
(data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).
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E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de acordo com a situação
e a posição do interlocutor.
ÎÎ (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
ÎÎ (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais,
com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos,
indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras,
imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas
mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que
foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero carta e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de
reclamação a jornais, revistas) e notícias, entre outros gêneros
do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu;
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de
palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).
ÎÎ (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV,
V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas
as sílabas.
ÎÎ (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos
e verbos e suas funções na oração: agente, ação, objeto da ação.
ÎÎ (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos.
ÎÎ (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares
e diários, a formatação própria desses textos (relatos de
acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou
críticas) e a diagramação específica dos textos desses gêneros
(data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais
ou revistas), entre outros gêneros do campo político-cidadão,
com opiniões e críticas, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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3º ANO (4º BIMESTRE) UNIDADE 7

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

ÎÎ (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e
corpo de notícias simples para público infantil e cartas de reclamação
(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões
orais.

ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto,
o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.

ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr;
s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e
com marcas de nasalidade (til, m, n).

ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do
texto.
ÎÎ (EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos
de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de
propaganda, como elementos de convencimento.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

ÎÎ (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV,
V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas
as sílabas.
ÎÎ (EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos
lh, nh, ch.
ÎÎ (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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3º ANO (4º BIMESTRE) UNIDADE 8

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou
do texto.
ÎÎ (EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos
de observações e de pesquisas em fontes de informações,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
ÎÎ (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.
ÎÎ (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

144

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr;
s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e
com marcas de nasalidade (til, m, n).
ÎÎ (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial
que não representa fonema.
ÎÎ (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita
ponto-final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em
diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais
de escuta de exposições, apresentações e palestras.
ÎÎ (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar
resultados de observações e de pesquisas em fontes
de informações, incluindo, quando pertinente, imagens,
diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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Matemática
4º ANO (1º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

1

2

146

TÍTULO UNIDADE

TEMAS

1. Números

ÎÎ Perceber regularidades e características do sistema
de numeração decimal.
ÎÎ Estabelecer relações de maior e menor entre os
números.

2. Mais números

ÎÎ Ler e escrever números naturais de até cinco
algarismos.
ÎÎ Estabelecer relações entre os registros numéricos
e a língua materna, de números de até cinco algarismos.
ÎÎ Identificar regularidades em uma sequência numérica
e determinar elementos faltantes.
ÎÎ Realizar cálculos que possibilitem reconhecer
regularidades.

1. Estratégias
de cálculo

ÎÎ Resolver e elaborar problemas envolvendo adição
e subtração, utilizando estimativa e cálculo mental.
ÎÎ Desenvolver estratégias próprias de cálculo.
ÎÎ Analisar dados apresentados em tabela e gráfico de
colunas.

2. Propriedades
e relações

ÎÎ Ampliar a utilização dos algoritmos da adição
e da subtração.
ÎÎ Retomar os termos da adição e da subtração.

Sistema de
numeração decimal
ÎÎ Explorar e compreender as
ideias relacionadas ao sistema
de numeração decimal.

Adição e subtração

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer e resolver
situações de adição e
subtração.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Número-alvo
ÎÎ Ampliar o repertório de
cálculo mental para adição e
subtração.
ÎÎ Resolver problemas
utilizando estratégias próprias.

A matemática
me ajuda a ser...
... um conhecedor de outra
língua.
ÎÎ Interpretar texto com
outras formas de registros
numéricos: Libras.

... um consumidor consciente.
ÎÎ Explorar informações
organizadas em infográfico
sobre os direitos do
consumidor.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Localizar números naturais,
de forma aproximada, na reta
numérica.
ÎÎ Efetuar adições e
subtrações com números
arredondados para obter
resultados aproximados.

ÎÎ Ler e interpretar
informações em tabelas
ÎÎ Ler e interpretar
informações em tabelas de
dupla entrada.

ÎÎ Usar a ideia de dobro,
metade, mais uma vez
e menos uma vez como
estratégia de cálculo mental
para a multiplicação.

ÎÎ Análise dos possíveis
resultados em eventos
aleatórios
ÎÎ Identificar, entre eventos
aleatórios, aqueles em
que há maior chance de
ocorrência, reconhecendo
características de resultados
mais prováveis.
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Matemática
4º ANO (2º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Geometria

3

4

148

ÎÎ Reconhecer e nomear
figuras geométricas
não planas.
ÎÎ Reconhecer e nomear figuras
geométricas planas.
ÎÎ Identificar giros.

TEMAS

1. Figuras
geométricas
não planas

2. Ângulos
e polígonos

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer e nomear figuras geométricas não planas e
identificar planificações de sua superfície.

ÎÎ Identificar giros de uma volta, de meia-volta e de um
quarto de volta.
ÎÎ Observar e comparar ângulos levando em consideração a
abertura de cada um.

1. Multiplicação

ÎÎ Resolver problemas envolvendo os significados da
multiplicação: adição de parcelas iguais, organização
retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias
diversas.
ÎÎ Determinar, com suporte de imagem, o número de
agrupamentos possíveis, ao combinar elementos de uma
coleção com os de outra.

2. Divisão

ÎÎ Resolver problemas de divisão envolvendo os significados
de repartição equitativa utilizando estratégias diversas.
ÎÎ Identificar regularidades em divisões que resultem em
restos iguais.

Multiplicação e divisão
ÎÎ Explorar e compreender
ideias relacionadas à
multiplicação e à divisão.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
O que é, o que é?
ÎÎ Reconhecer figuras
geométricas planas e figuras
geométricas não planas
por meio de seus atributos
e relacioná-las às suas
representações.

Restou, ganhou!
ÎÎ Ampliar estratégias de
cálculo mental em divisão.
ÎÎ Explorar regularidades em
divisões exatas e não exatas.
ÎÎ Analisar o resto de dezenas
divididas por números naturais
(de 1 a 9).

A matemática
me ajuda a ser...

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Usar a ideia de dobro
e de mais uma vez como
estratégia de cálculo mental
para multiplicar.
ÎÎ Realizar multiplicações
trocando fatores que
facilitem o cálculo mental.

ÎÎ Agrupar dados de uma
pesquisa em tabela
ÎÎ Realizar uma pesquisa
envolvendo variáveis
categóricas e numéricas.
ÎÎ Organizar dados em
tabelas e em gráficos.
ÎÎ Interpretar dados
apresentados em tabelas e
em gráfico.

ÎÎ Calcular divisões ampliando
o repertório de cálculo
mental.
ÎÎ Identificar regularidades
em restos da divisão.

ÎÎ Possibilidades
ÎÎ Identificar em um
experimento aleatório
eventos que têm maiores
chances de ocorrência.
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Matemática
4º ANO (3º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

5

6

150

TÍTULO UNIDADE

Grandezas e medidas
ÎÎ Medir e estimar comprimentos.

TEMAS

1. Medidas de
comprimento

ÎÎ Medir e estimar comprimentos utilizando as unidades
de medida metro, centímetro e milímetro.
ÎÎ Realizar a conversão entre as unidades de medida
de comprimento metro, centímetro e milímetro.

2. Medida de
superfície

ÎÎ Compreender a ideia de área de uma figura plana.
ÎÎ Medir, comparar e estimar área de figuras planas
desenhadas em malhas quadriculadas.
ÎÎ Reconhecer que duas figuras com formatos diferentes
podem ter a mesma medida de área.

3. Medidas de
temperatura

ÎÎ Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius
como unidade de medida a ela associada.
ÎÎ Desenvolver a noção de temperaturas máxima e mínima
de uma região.

1. Frações

ÎÎ Reconhecer e representar partes do todo sob a forma de
desenhos associados a frações.
ÎÎ dentificar o numerador e o denominador em uma fração.
ÎÎ Reconhecer as frações unitárias como unidades de medida
menores do que uma unidade.

2. Números na
forma decimal

ÎÎ Identificar, ler e representar pela escrita décimos de um
todo na forma decimal.
ÎÎ Relacionar décimos com sua representação na forma
de fração.
ÎÎ Ler dados apresentados em gráfico de colunas simples.

Frações e números na forma
decimal
ÎÎ Explorar situações que
envolvam números racionais
na forma de fração e na forma
decimal.

OBJETIVOS DOS TEMAS

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Um, dois e já!
ÎÎ Resolver problemas que
envolvam multiplicações,
utilizando diferentes
estratégias de cálculo e
registros.
ÎÎ Explorar resultados possíveis
e resultados impossíveis em
situações de jogo.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa que dorme
bem.
ÎÎ Analisar dados numéricos
apresentados em texto.
ÎÎ Ler e interpretar dados
organizados em tabelas.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Construir listas de
multiplicação com as ideias
de dobro, metade, mais uma
vez e menos uma vez.

ÎÎ Construir e interpretar
gráficos pictóricos
ÎÎ Construir pictograma.
ÎÎ Interpretar dados em
pictograma e escrever
afirmações com base na
análise desses dados.

ÎÎ Compor uma unidade
por meio de uma adição
com frações de mesmo
denominador.
ÎÎ Localizar e representar na
reta numérica números na
forma de fração.
ÎÎ Comparar frações de um
inteiro.

ÎÎ Construir e interpretar
gráficos de barras
horizontais
ÎÎ Ler e interpretar tabelas.
ÎÎ Construir e interpretar
gráficos de barras.
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Matemática
4º ANO (4º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

7

8

TÍTULO UNIDADE

Sistema de
numeração decimal
ÎÎ Explorar e compreender as
ideias relacionadas ao sistema de
numeração decimal.

TEMAS

1. Medidas de
tempo

ÎÎ Compreender e relacionar as unidades de medida
de tempo: dia, hora e minuto.
ÎÎ Ler e interpretar dados apresentados em tabela.

2. Medidas de
massa

ÎÎ Reconhecer a relação entre as unidades de medida
de massa: tonelada, quilograma e grama.
ÎÎ Estimar a massa de objetos.

3. Medidas de
capacidade

ÎÎ Reconhecer a relação entre as unidades de medida
de capacidade: litro e mililitro.
ÎÎ Ler e interpretar dados apresentados em gráfico.
ÎÎ Resolver problemas envolvendo o sistema monetário
brasileiro.

1. Localização e
movimentação

ÎÎ Elaborar, descrever e desenhar trajetos (ou caminhos)
em malha quadriculada.
ÎÎ Ler e desenhar trajetos (ou caminhos) orientados em
mapas.

Mais Geometria
ÎÎ Identificar giros e retas
paralelas.
2. Simetria
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OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer simetria de reflexão em figuras e identificar
eixos de simetria.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?

A matemática
me ajuda a ser...
..um leitor de rótulos.
ÎÎ Utilizar conhecimentos
matemáticos para explorar
medidas e proporções.
ÎÎ Ler e interpretar
infográfico.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Explorar o inteiro, metade e
um quarto na representação
fracionária de medidas de
capacidade.
ÎÎ Reconhecer as frações mais
usuais.

ÎÎ Organizar dados de uma
pesquisa em planilhas
eletrônicas
ÎÎ Analisar dados
apresentados em tabela
(planilha eletrônica).
ÎÎ Realizar pesquisa e
organizar os dados coletados
em tabelas e gráficos.

ÎÎ Ampliar estratégia de
cálculo com números
racionais nas formas decimal
e fracionária com reta
numérica.

ÎÎ Interpretar dados em
gráfico de barras duplas
ÎÎ Interpretar dados em
gráficos de barras e de
colunas duplas.
ÎÎ Produzir texto com
base na análise de dados
apresentados em gráficos.
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Ciências

4º ANO (1º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

1

TÍTULO

A vida
que agente
não vê

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Conhecer um pouco sobre o
microscópio e como sua invenção
ampliou o conhecimento sobre a vida.
ÎÎ Identificar as partes de um
microscópio.
ÎÎ Reconhecer que os seres vivos são
formados por células.
ÎÎ Compreender que há organismos
unicelulares e pluricelulares.
ÎÎ Conhecer os vírus e suas principais
características.
ÎÎ Conhecer as bactérias e compreender
que elas são seres vivos.
ÎÎ Verificar a participação das bactérias
na produção de alimentos e outros
produtos.
ÎÎ Conhecer algumas doenças causadas
por vírus e bactérias.
ÎÎ Conhecer os fungos e compreender
que eles são seres vivos.
ÎÎ Conhecer os protozoários e algumas
doenças causadas por eles.
ÎÎ Conhecer algumas doenças causadas
por microrganismos.
ÎÎ Conhecer algumas formas de
transmissão de doenças e como
preveni-las.
ÎÎ Reconhecer hábitos de higiene como
forma de prevenção de várias doenças.
ÎÎ Compreender a diferença entre
vacinas e medicamentos.
ÎÎ Perceber a importância da tecnologia
no diagnóstico.

BNCC

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
Vida e evolução
ÎÎ EF04CI06: Relacionar a participação
de fungos e bactérias no processo
de decomposição, reconhecendo
a importância ambiental desse
processo.
ÎÎ EF04CI07: Verificar a participação
de microrganismos na produção
de alimentos, combustíveis,
medicamentos, entre outros
ÎÎ EF04CI08: Propor, a partir
do conhecimento das formas
de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e
protozoários), atitudes e medidas
adequadas para prevenção de
doenças a eles associadas.

CAPÍTULOS

1. A invenção do
microscópio

2. As células

3. Os vírus e as
bactérias

4. Os fungos e os
protozoários

5. Os microrganismos
e a saúde

6. Tecnologia e saúde

154

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Conhecer parte da história do desenvolvimento
do microscópio óptico.
ÎÎ Reconhecer que a invenção desse instrumento
ampliou o conhecimento sobre a vida.
ÎÎ Identificar as partes de um microscópio.
ÎÎ Reconhecer que os seres vivos são formados
por células.
ÎÎ Compreender que há organismos unicelulares
e pluricelulares.
ÎÎ Conhecer os vírus e suas principais características.
ÎÎ Conhecer as bactérias e compreender que elas são
seres vivos.
ÎÎ Verificar a participação das bactérias na produção
de alimentos e outros produtos.
ÎÎ Conhecer algumas doenças causadas por vírus
e bactérias.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto

Álbum de Ciências

O menor de todos

Microscópio óptico

ÎÎ Por meio
de pesquisa,
investigar o
conhecimento das
pessoas sobre
seres vivos de
tamanho reduzido.
ÎÎ Organizar dados
em uma tabela.

ÎÎ Conhecer um
microscópio
óptico.
Identificar as
partes que
constituem um
microscópio
óptico.

Modelo de célula
animal
ÎÎ Conhecer um
modelo científico.
ÎÎ Identificar
algumas
estruturas de uma
célula animal.

Para ler
e escrever melhor

O mundo que
queremos

O maior ser vivo
do mundo

Calendário de
vacinação

ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
expositivo com
estrutura de
descrição.
ÎÎ Perceber a
organização do
texto descritivo
e a utilização
de marcadores
textuais.
ÎÎ Produzir um
texto com base em
um modelo.

ÎÎ Reconhecer que
a vacinação é um
direito do cidadão.
ÎÎ Valorizar as
campanhas de
vacinação.
ÎÎ Pesquisar
algumas vacinas
e as doenças que
elas ajudam a
prevenir.
ÎÎ Confeccionar
cartazes para
uma campanha
de vacinação.

ÎÎ Conhecer os fungos e compreender que eles são
seres vivos.
ÎÎ Conhecer os protozoários e algumas doenças
causadas por eles.
ÎÎ Conhecer algumas doenças causadas por
microrganismos.
ÎÎ Reconhecer hábitos de higiene como forma
de prevenção de várias doenças.
ÎÎ Conhecer algumas formas de transmissão
de doenças e como preveni-las."
ÎÎ Compreender a diferença entre vacinas
e medicamentos.
ÎÎ Perceber a importância da tecnologia
no diagnóstico de doenças.
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Ciências

4º ANO (2º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

2

156

TÍTULO

Seres vivos e
ecossistemas

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender que os animais
precisam de energia e de nutrientes
dos alimentos para manter-se vivos.
ÎÎ Classificar os animais em herbívoros,
carnívoros, onívoros ou detritívoros.
ÎÎ Reconhecer que as plantas
necessitam de energia para viver.
ÎÎ Conhecer o processo de fotossíntese.
ÎÎ Compreender o conceito de
ecossistema.
ÎÎ Identificar os componentes de um
ecossistema.
ÎÎ Reconhecer que os componentes de
um ecossistema se relacionam entre si.
ÎÎ Compreender o processo de
decomposição.
ÎÎ Associar fungos e certas bactérias
ao processo de apodrecimento dos
alimentos e à decomposição da matéria
orgânica.
ÎÎ Reconhecer a importância da
decomposição para os ecossistemas.
ÎÎ Conhecer algumas relações
estabelecidas entre os seres vivos.
ÎÎ Compreender que os seres vivos
podem obter benefícios ou ser
prejudicados conforme estabelecem
relações entre si.

BNCC

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
Vida e evolução
ÎÎ EF04CI04: Analisar e construir
cadeias alimentares simples,
reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nessas cadeias e o
papel do Sol como fonte primária de
energia na produção de alimentos.
ÎÎ F04CI05: Descrever e destacar
semelhanças e diferenças entre o
ciclo da matéria e o fluxo de energia
entre os componentes vivos e não
vivos de um ecossistema.
ÎÎ EF04CI06: Relacionar a participação
de fungos e bactérias no processo de
decomposição,
reconhecendo a importância
ambiental desse processo."

CAPÍTULOS

1. Os animais se
alimentam

2. As plantas produzem
seu próprio alimento

3. Os ecossistemas

4. A decomposição

5. Outras relações
entre
os seres vivos

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender que os animais precisam de
energia e de nutrientes dos alimentos para
manter-se vivos.
ÎÎ Classificar os animais em herbívoros, carnívoros,
onívoros ou detritívoros.
ÎÎ Reconhecer que as plantas necessitam de
energiapara viver.
ÎÎ Conhecer o processo de fotossíntese.
ÎÎ Conhecer o processo de transpiração das plantas.
ÎÎ Compreender o conceito de ecossistema.
ÎÎ Identificar os componentes
ÎÎ Reconhecer que os componentes de um
ecossistema se relacionam entre si.
ÎÎ Compreender o processo de decomposição.
ÎÎ Associar fungos e certas bactérias ao processo
de apodrecimento dos alimentos e à
decomposição da matéria orgânica.
ÎÎ Reconhecer a importância da decomposição na
natureza.
ÎÎ Conhecer algumas relações estabelecidas entre os
seres vivos.
ÎÎ Compreender que os seres vivos podem
obter benefícios ou ser prejudicados conforme
estabelecem relações entre si.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
A alimentação dos
seres vivos
ÎÎ Observar
evidências de
alimentação
de animais no
ambiente.
ÎÎ Perceber que
animais diferentes
têm dietas
distintas.

Álbum de Ciências

Para ler
e escrever melhor

A mariposaesfinge-demorgan

Animais marinhos
em diferentes
ecossistemas

ÎÎ Compreender
que animais
têm adaptações
específicas para a
alimentação.
ÎÎ Conhecer um
exemplo de
animal
especialista.
ÎÎ Conhecer um
exemplo de
relação entre
planta e animal.

ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
expositivo
com estrutura
comparativa.
ÎÎ Produzir um
texto a partir
de um modelo.
ÎÎ Conhecer
diferenças entre
dois ecossistemas
marinhos.

Plantas carnívoras
ÎÎ Conhecer as
plantas
carnívoras.
ÎÎ Compreender os
mecanismos que a
planta utiliza para
atrairpequenos
insetos.

O mundo
que queremos
Calendário
de vacina. A
importância das
algas
ÎÎ Compreender a
importância das
algas para
o ambiente.
ÎÎ Reconhecer a
importância de
bactérias
fotossintetizantes
e das algas como
fonte de alimento
nos ecossistemas
aquáticos.
ÎÎ Produzir
um texto com
informações sobre
as algas
e os motivos
pelos quais é
fundamental
preservá-las.
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Ciências

4º ANO (3º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

3

TÍTULO

A matéria e
suas
transformações

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Compreender que tudo o que tem
massa e ocupa lugar no espaço é
constituído de matéria.
ÎÎ Reconhecer os estados sólido,
líquido e gasoso da matéria.
ÎÎ Compreender os conceitos e as
formas de medir massa e volume.
ÎÎ Compreender que a matéria pode
sofrer transformação.
ÎÎ Identificar as mudanças de estado
físico.
ÎÎ Identificar diferentes misturas
presentes no cotidiano.
ÎÎ Compreender os conceitos de
solvente e soluto.
ÎÎ Verificar que a água dissolve
várias substâncias.
ÎÎ Conhecer algumas ligas
metálicas.
ÎÎ Conhecer algumas formas de
separação dos componentes de
uma mistura.
ÎÎ Reconhecer algumas
transformações químicas
presentes no cotidiano.
ÎÎ Compreender que algumas
transformações são reversíveis e
outras são irreversíveis.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Matéria e energia
ÎÎ EF04CI01: Identificar misturas
na vida diária, com base em
suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua
composição.
ÎÎ EF04CI02: Testar e relatar
transformações nos materiais
do dia a dia quando expostos
a diferentes condições
(aquecimento, resfriamento, luz
e umidade).
ÎÎ EF04CI03: Concluir
que algumas mudanças
causadas por aquecimento ou
resfriamento são reversíveis
(como as mudanças de estado
físico da água) e outras não
(como o cozimento do ovo, a
queima do papel etc.).

1. Reconhecer a
matéria

2. Transformações
físicas da matéria

3. Misturas

4. Transformações
químicas da matéria
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO

ÎÎ Compreender que tudo o que tem massa
e ocupa lugar no espaço é constituído de
matéria.
ÎÎ Reconhecer os estados sólido, líquido
e gasoso da matéria.
ÎÎ Compreender os conceitos e as formas
de medir massa e volume.

ÎÎ Compreender que a matéria pode sofrer
transformação por causa de muitos fatores.
ÎÎ Identificar as mudanças de estado físico.

Investigar
o assunto
Tudo junto
vira pão
ÎÎ Perceber
transformações
na matéria
durante o
preparo e o
cozimento de
um pão.
ÎÎ Identificar
alguns fatores
que provocam
transformações
na matéria.

Álbum de Ciências
O Derretimento
do gelo nos
polos
ÎÎ Conhecer um
efeito do
aquecimento
global nos polos.
ÎÎ Relacionar a
redução no gelo
dos polos a uma
mudança de
estado físico.
Destilação do
petróleo

ÎÎ Identificar diferentes misturas presentes
no cotidiano.
ÎÎ Compreender os conceitos de solvente
e soluto.
ÎÎ Verificar que a água dissolve várias
substâncias.
ÎÎ Conhecer algumas ligas metálicas.
ÎÎ Conhecer algumas formas de separação
dos componentes de uma mistura

ÎÎ Reconhecer algumas transformações
químicas presentes no cotidiano.
ÎÎ Compreender que algumas
transformações são reversíveis enquanto
outras são irreversíveis.

Para ler
e escrever melhor

O mundo
que queremos
Reciclagem de
materiais
ÎÎ Conhecer o
significado do
termo reciclar.
ÎÎ Conhecer o
processo de
reciclagem do
alumínio.
ÎÎ Pesquisar
informações
sobre a
reciclagem de
outros materiais.

ÎÎ Conhecer uma
parte do
processo de
obtenção de
derivados do
petróleo.
ÎÎ Analisar
um texto que
descreve etapas
de um processo.
ÎÎ Produzir um
novo texto com
base em um
modelo.
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Ciências

4º ANO (4º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

4

160

TÍTULO

Aprender
com o céu

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer o desenvolvimento
da Astronomia como uma Ciência
que envolve muitas pesquisas e
pessoas e ocorre há muito tempo.
ÎÎ Identificar que alguns dos
movimentos cíclicos dos astros
no céu podem ser utilizados para
medir a passagem do tempo.
ÎÎ Compreender a divisão do dia
em horas e a relação disso com os
astros.
ÎÎ Conhecer o princípio de
funcionamento de um relógio de
sol.
ÎÎ Compreender a divisão do tempo
em semanas, meses e anos.
ÎÎ Conhecer a origem do calendário
gregoriano.
ÎÎ Conhecer calendários utilizados
em outras culturas.
ÎÎ Identificar os pontos cardeais e
aprender a localizá-los.
ÎÎ Conhecer alguns instrumentos de
orientação espacial.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Terra e Universo
ÎÎ EF04CI09: Identificar os pontos
cardeais, com base no registro
de diferentes posições relativas
do Sol e da sombra de uma vara
(gnômon).
ÎÎ EF04CI10: Comparar e explicar
as diferenças encontradas na
indicação dos pontos cardeais
resultante da observação das
sombras de uma vara (gnômon) e
por meio de uma bússola.
ÎÎ EF04CI11: Associar os
movimentos cíclicos da Lua e
da Terra a períodos de tempo
regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção
de calendários em diferentes
culturas.

1. As informações
que estão no céu

2. Os astros e a
passagem do tempo

3. Os calendários

4. Orientação no
espaço

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO

ÎÎ Reconhecer o desenvolvimento da Astronomia
como uma Ciência que envolve muitas pesquisas
e pessoas e ocorre há muito tempo.
ÎÎ Identificar que alguns dos movimentos cíclicos
dos astros no céu podem ser utilizados para
medir a passagem do tempo.

ÎÎ Compreender a divisão do dia em horas e a
relação disso com os astros.
ÎÎ Conhecer o princípio de funcionamento de um
relógio de sol.
ÎÎ Compreender a divisão do tempo em semanas,
meses e anos.

ÎÎ Conhecer a origem do calendário gregoriano.
ÎÎ Conhecer calendários utilizados em outras
culturas.

ÎÎ Identificar os pontos cardeais e aprender a
localizá-los.
ÎÎ Conhecer alguns instrumentos de orientação
espacial.

Investigar
o assunto

Álbum de Ciências

Amanhecer e
entardecer

As estações do
ano no Brasil

ÎÎ Reconhecer
que o
movimento
aparente do
Sol no céu
percorre
trajetória
parecida ao
longo do dia.
ÎÎ Exercitar a
habilidade de
observação e
registro.

ÎÎ Reconhecer
que a maior
parte do
território
brasileiro está
em zona tropical.
ÎÎ Identificar as
diferenças
relacionadas às
estações do ano,
à localização
geográfica e
às zonas de
luminosidade
e aquecimento.

Para ler
e escrever melhor
O astrônomo
ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por
meio de
um texto
descritivo.
ÎÎ Produzir
texto com base
em um modelo.

O mundo
que queremos
Conhecendo
alguns
calendários
ÎÎ Conhecer
calendários
utilizados
por outras
culturas.
ÎÎ Comparar
diferentes
calendários
para identificar
semelhanças
e diferenças.

Rosa dos ventos
ÎÎ Conhecer a
origem da rosa
dos ventos.
ÎÎ Compreender
suas funções e
utilizações.

161

Geografia
4º ANO (1º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

1

TÍTULO

O território
brasileiro

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Reconhecer os oceanos e os
continentes do planeta Terra.
ÎÎ Entender que a América do Sul
é uma subdivisão da América.
ÎÎ Identificar o Brasil como um país
da América do Sul.
ÎÎ Conhecer a atual divisão política
e regional do Brasil.
ÎÎ Reconhecer a dinâmica da
organização do espaço brasileiro
ao longo do tempo.
ÎÎ Reconhecer as funções políticoadministrativas exercidas nas
esferas municipal, estadual e
federal.
ÎÎ Reconhecer a responsabilidade
da população na escolha dos seus
representantes políticos.
ÎÎ Entender os critérios da
regionalização do Brasil
ÎÎ Distinguir a divisão regional do
IBGE da divisão em complexos
regionais.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04GE03: Distinguir funções
e papéis dos órgãos do poder
público municipal e canais
de participação social na gestão
do Município, incluindo a Câmara
de Vereadores e Conselhos
Municipais.
ÎÎ EF04GE05: Distinguir unidades
político-administrativas oficiais
nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande
região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.
ÎÎ EF04GE09: Utilizar as direções
cardeais na localização de
componentes físicos e
humanos nas paisagens rurais
e urbanas.
ÎÎ EF04GE10: Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e semelhanças.

1. Localizando o
território brasileiro

2. A divisão política
do Brasil

3. O Brasil e suas
regiões

162

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender que o planeta Terra é formado por oceanos
e continentes.
ÎÎ Identificar e localizar os continentes e os oceanos.
ÎÎ Entender a América do Sul como parte da América.
ÎÎ Reconhecer o Brasil como um dos países sul-americanos e como
um país de grande extensão territorial.
ÎÎ Localizar o Brasil nos hemisférios.
ÎÎ Conhecer características da colonização da América.

ÎÎ Compreender por que o território brasileiro foi dividido em partes
menores.
ÎÎ Conhecer a primeira divisão do território brasileiro.
ÎÎ Conhecer a atual divisão do território brasileiro.
ÎÎ Identificar as unidades político-administrativas da federação
brasileira.
ÎÎ Reconhecer a responsabilidade da população na escolha dos seus
representantes políticos.
ÎÎ Conhecer meios de participação social na administração do município.
ÎÎ Reconhecer os pontos cardeais e colaterais como referenciais.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

As divisões regionais do Brasil

Crianças da América do Sul

ÎÎ Ler e compreender um
texto expositivo com
estrutura de sequência
temporal.
ÎÎ Perceber a organização
do texto expositivo com a
utilização de marcadores
textuais.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas
no texto e em mapas,
separando-as em um
organizador gráfico
(quadro).
ÎÎ Escrever um texto, com
base em um modelo,
sobre as mudanças que
ocorreram na divisão
política da Região
Nordeste.

ÎÎ Comparar hábitos e
costumes de diferentes
povos.
ÎÎ Desenvolver atitudes de
valorização e respeito à
diversidade cultural.
ÎÎ Compreender que o modo
de vida das pessoas muda de
acordo com o lugar em que
vivem.
ÎÎ Elaborar uma carta com
base em um modelo.

ÎÎ Compreender o conceito de região e de regionalização.
ÎÎ Entender para que serve a regionalização de um território.
ÎÎ Conhecer a regionalização oficial do Brasil.
ÎÎ Identificar alguns critérios utilizados na regionalização feita
pelo IBGE.
ÎÎ Conhecer a divisão do Brasil em complexos regionais.

163

Geografia
4º ANO (2º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

2

TÍTULO

A natureza
brasileira

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Conhecer as principais características
do relevo brasileiro.
ÎÎ Identificar alguns agentes naturais
modificadores do relevo.
ÎÎ Compreender a ação humana como
agente transformador do relevo.
ÎÎ Conhecer as principais características
da hidrografia do Brasil.
ÎÎ Conhecer as partes de um rio.
ÎÎ Conhecer as principais regiões
hidrográficas brasileiras.
ÎÎ Compreender os movimentos de
rotação e de translação da Terra.
ÎÎ Relacionar o movimento de rotação
à existência do dia e da noite.
ÎÎ Relacionar a inclinação do eixo
terrestre e o movimento de translação
ao ciclo das estações do ano.
ÎÎ Reconhecer as zonas de iluminação
e aquecimento da Terra.
ÎÎ Identificar os principais climas
que ocorrem no Brasil e suas
características.
ÎÎ Conhecer as principais formações
vegetais brasileiras.
ÎÎ Compreender a devastação como um
processo iniciado com a colonização do
território brasileiro.
ÎÎ Refletir sobre as consequências da
devastação da vegetação.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade
ÎÎ EF04GE10: Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças.
ÎÎ EF04GE11: Identificar as
características das paisagens
naturais e antrópicas (relevo,
cobertura vegetal, rios etc.) no
ambiente em que vive, bem como
a ação humana na conservação ou
degradação dessas áreas.

1. O relevo

2. A hidrografia

3. O clima

4. A vegetação
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Entender que o conjunto de formas da superfície terrestre compõe
o relevo.
ÎÎ Compreender os processos de erosão e deposição.
ÎÎ Identificar as principais formas do relevo brasileiro.
ÎÎ Conhecer as características das formas do relevo.
ÎÎ Compreender que as atividades humanas alteram o relevo.
ÎÎ Identificar as principais atividades que causam essas alterações.
ÎÎ Refletir sobre os impactos das ações humanas no ambiente

ÎÎ Conhecer as principais características da hidrografia do Brasil.
ÎÎ Conhecer as partes de um rio.
ÎÎ Compreender o que é uma bacia hidrográfica.
ÎÎ Conhecer as principais regiões hidrográficas brasileiras.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

A erosão do solo

Água e saúde

ÎÎ Ler e compreender um
texto que mostra a relação
causa-consequência.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em
um organizador gráfico
(esquema).
ÎÎ Escrever um texto que
apresente relação causa-consequência com base em
uma sequência de imagens.

ÎÎ Compreender que a água
pode transmitir doenças
graves.
ÎÎ Conhecer formas de
prevenção à proliferação
do mosquito-da-dengue.
ÎÎ Assumir atitudes de combate
ao mosquito-da-dengue.
ÎÎ Elaborar cartazes
informativos sobre os
cuidados para evitar a
proliferação do mosquito.

ÎÎ Compreender a diferença entre tempo atmosférico e clima.
ÎÎ Relacionar a inclinação do eixo terrestre e a esfericidade da
Terra à existência de diferentes zonas de iluminação no planeta,
identificando-as.
ÎÎ Identificar os principais climas que ocorrem no Brasil e suas
características.
ÎÎ Compreender o efeito estufa e o aquecimento global.
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Geografia
4º ANO (3º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender a formação da
população brasileira.
ÎÎ Conhecer aspectos da população
brasileira e sua distribuição no
território.
ÎÎ Entender os conceitos de população
e densidade demográfica.
ÎÎ Identificar as principais contribuições
dos portugueses, dos indígenas,
dos africanos e dos diversos povos
imigrantes na formação da cultura
brasileira.
ÎÎ Entender os conceitos de migração,
emigração e imigração.
ÎÎ Compreender e valorizar a diversidade
social e cultural de nosso país.

³

A população
brasileira

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade
ÎÎ EF04GE01: Selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas
histórias familiares e/ou da
comunidade, elementos de distintas
culturas (indígenas, afro-brasileiras,
de outras regiões do país, latinoamericanas, europeias, asiáticas etc.),
valorizando o que é próprio em cada
uma delas e sua contribuição para a
formação da cultura local, regional e
brasileira.
ÎÎ EF04GE02: Descrever processos
migratórios e suas contribuições
para a formação da sociedade
brasileira.
ÎÎ EF04GE06: Identificar e descrever
territórios étnico-culturais
existentes no Brasil, tais como
terras indígenas e de comunidades
remanescentes de quilombos,
reconhecendo a legitimidade da
demarcação desses territórios.

1. Todos nós fazemos
parte da população

2. A formação da
população brasileira:
uma mistura de povos

3. Os indígenas
brasileiros na
atualidade

4. Os afrodescendentes
na atualidade

5. A diversidade
cultural brasileira
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Entender os conceitos de população e densidade demográfica.
ÎÎ Reconhecer o Brasil como um dos países mais populosos do mundo.
ÎÎ Conhecer aspectos da população brasileira e sua distribuição no
território.
ÎÎ Identificar os principais fatores que levaram ao aumento da população
urbana no Brasil.
ÎÎ Ler e interpretar gráficos e mapas.

ÎÎ Compreender o processo de formação inicial da população brasileira.
ÎÎ Reconhecer os povos indígenas como os primeiros habitantes
do Brasil.
ÎÎ Compreender que a vinda dos africanos para o Brasil constitui
uma migração forçada.
ÎÎ Compreender e distinguir os conceitos de migração, emigração
e imigração.
ÎÎ Reconhecer a participação de diferentes povos na formação da
população brasileira.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

A história da pizza

Minha vida no Brasil

ÎÎ Ler e compreender um
texto sequencial-temporal.
ÎÎ Identificar as marcas
temporais do texto.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em
um organizador gráfico
(esquema).
ÎÎ Escrever um texto sobre
as mudanças que ocorreram
na receita da feijoada ao
longo do tempo.

ÎÎ Ler o depoimento de uma
estudante estrangeira no
Brasil.
ÎÎ Reconhecer que todas as
pessoas merecem respeito,
independentemente de sua
origem e de seus costumes.

ÎÎ Reconhecer a luta dos indígenas na manutenção da própria existência
e na preservação de sua cultura.
ÎÎ Reconhecer a importância da demarcação das terras indígenas para
preservação do modo de vida das diversas etnias.
ÎÎ Identificar a distribuição das terras indígenas no território brasileiro.

ÎÎ Refletir sobre o preconceito e a discriminação racial ainda presentes
em nosso território.
ÎÎ Reconhecer a importância das comunidades
remanescentes de quilombos no Brasil.
ÎÎ Identificar a distribuição das comunidades quilombolas no território
brasileiro.

ÎÎ Reconhecer a grande diversidade étnica e cultural brasileira.
ÎÎ Conhecer algumas influências dos indígenas, dos africanos e dos
diferentes povos imigrantes na cultura brasileira.
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Geografia
4º ANO (4º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Conhecer os setores econômicos
(primário, secundário e terciário).
ÎÎ Identificar atividades predominantes
na área urbana e na área rural.
ÎÎ Reconhecer as atividades ligadas
à agropecuária.
ÎÎ Compreender o que são recursos
naturais e distingui-los em renováveis
e não renováveis.
ÎÎ Distinguir a produção artesanal da
produção industrial.
ÎÎ Perceber a evolução da atividade
industrial.
ÎÎ Reconhecer as atividades de
comércio e de serviços.
ÎÎ Perceber as inter-relações entre
as atividades de trabalho do campo
e da cidade.

4

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade

1. A população e as
atividades econômicas

ÎÎ EF04GE04: Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo e
da cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações, de
ideias e de pessoas.
ÎÎ EF04GE07: Comparar as
características do trabalho no campo
e na cidade.
ÎÎ EF04GE08: Descrever e
discutir o processo de produção
(transformação de matérias-primas),
circulação e consumo
de diferentes produtos.
ÎÎ EF04GE10: Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças.

2. As atividades
agropecuárias

3. Os recursos naturais
e a atividade extrativa

População e
trabalho

4. A atividade
industrial, o comércio e
os serviços

5. Relações entre
campo e cidade
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Conhecer o trabalho nos diferentes setores econômicos.
ÎÎ Reconhecer a integração entre setores econômicos.

ÎÎ Compreender o conceito de agricultura.
ÎÎ Distinguir agricultura comercial de agricultura de subsistência.
ÎÎ Reconhecer algumas condições favoráveis à prática da agricultura.
ÎÎ Conhecer os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil.
ÎÎ Compreender o que é pecuária.
ÎÎ Identificar os principais tipos de gado.
ÎÎ Distinguir pecuária extensiva de pecuária intensiva.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

A agricultura comercial

Petróleo: um dia ele vai acabar

ÎÎ Ler e compreender um texto
expositivo.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em um
organizador gráfico (esquema).
ÎÎ Escrever um texto expositivo.

ÎÎ Identificar os usos do petróleo
em nosso cotidiano.
ÎÎ Refletir sobre o consumo
exagerado de produtos.
ÎÎ Reconhecer formas de diminuir
o desperdício dos recursos
naturais.

ÎÎ Compreender o que são recursos naturais.
ÎÎ Distinguir recursos naturais renováveis de recursos naturais não
renováveis.
ÎÎ Reconhecer a diversidade de recursos naturais do Brasil.
ÎÎ Compreender que o trabalho humano transforma os recursos
naturais.
ÎÎ Compreender o que é a atividade extrativista.
ÎÎ Identificar os tipos de extrativismo.
ÎÎ Entender que os recursos naturais devem ser explorados
racionalmente.

ÎÎ Conhecer o conceito de atividade industrial.
ÎÎ Distinguir a produção artesanal da produção industrial.
ÎÎ Reconhecer a invenção das máquinas como fator de impulso para
o desenvolvimento da indústria.
ÎÎ Compreender que os produtos passam por várias etapas de
transformação até estarem prontos para o consumo.
ÎÎ Relacionar a origem das matérias-primas aos setores da agricultura,
da pecuária e do extrativismo.
ÎÎ Compreender que um produto industrializado pode ser matéria-prima
para a fabricação de outros produtos.
ÎÎ Reconhecer as atividades de comércio e de serviços.
ÎÎ Diferenciar o comércio a varejo e o comércio a atacado.

ÎÎ Compreender a relação de interdependência entre campo e cidade.
ÎÎ Perceber que o campo fornece produtos à cidade e que esta fornece
produtos e serviços ao campo.
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História
4º ANO (1º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

1

TÍTULO

A história dos
primeiros
grupos
humanos

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Ampliar a compreensão sobre a
produção do conhecimento histórico.
ÎÎ Compreender a importância das
fontes para a pesquisa historiográfica.
ÎÎ Reconhecer diferentes tipos de fonte
histórica.
ÎÎ Relacionar fatos e processos a
diferentes níveis de temporalidade.
ÎÎ Conhecer as principais medidas de
tempo utilizadas no estudo da História.
ÎÎ Identificar a periodização da história
utilizada tradicionalmente.
ÎÎ Reconhecer as principais
características do Paleolítico
e do Neolítico.
ÎÎ Reconhecer e compreender
as diferenças entre nomadismo
e sedentarismo.
ÎÎ Conhecer algumas teorias sobre o
povoamento do continente americano.
ÎÎ Compreender o desenvolvimento da
agricultura e as mudanças tecnológicas
e sociais ocorridas no Neolítico.
ÎÎ Perceber as mudanças no modo
de vida dos seres humanos durante
o processo de sedentarização.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04HI01: Reconhecer a história
como resultado da ação do ser
humano no tempo e no espaço, com
base na identificação de mudanças
e permanências ao longo do tempo.
ÎÎ EF04HI02: Identificar mudanças
e permanências ao longo do tempo,
discutindo os sentidos dos grandes
marcos da história da humanidade
(nomadismo, desenvolvimento
da agricultura e do pastoreio, criação
da indústria etc.).
ÎÎ EF04HI04: Identificar as relações
entre os indivíduos e a natureza e
discutir o significado do nomadismo
e da fixação das primeiras
comunidades humanas.
ÎÎ EF04HI05: Relacionar os processos
de ocupação do campo a intervenções
na natureza, avaliando os resultados
dessas intervenções.
ÎÎ EF04HI09: Identificar as motivações
dos processos migratórios em
diferentes tempos e espaços e
avaliar o papel desempenhado pela
migração nas regiões de destino.

1. O tempo histórico

2. Fatos históricos
no tempo

3. Nômades
e sedentários

4. O processo de
sedentarização
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender as noções de mudanças e
permanências no estudo da História.
ÎÎ Reconhecer as diferenças entre fontes materiais
e imateriais.
ÎÎ Identificar diferentes tipos de fontes históricas,
com ênfase nas fontes escritas, visuais e orais.
ÎÎ Conhecer a representação cronológica do tempo.
ÎÎ Representar os acontecimentos históricos em uma
linha do tempo.
ÎÎ Conhecer a classificação mais divulgada da História
ocidental nos seguintes períodos: Pré-História,
Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade
Contemporânea.
ÎÎ Identificar algumas das principais características
de cada período da História.
ÎÎ Relacionar os séculos às suas representações em
algarismos romanos.
ÎÎ Compreender a diferença de modo de vida dos
grupos nômades e dos grupos em processo de
sedentarização.
ÎÎ Reconhecer a origem africana dos ancestrais
do ser humano moderno.
ÎÎ Conhecer aspectos dos períodos da chamada
Pré-História humana: Paleolítico e Neolítico.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e
escrever melhor
A preservação de
fontes históricas
ÎÎ Compreender a
importância do
armazenamento e
da preservação de
fontes históricas.
ÎÎ Conhecer
algumas
instituições
de guarda e
preservação
de fontes
documentais,
como arquivos,
museus e
bibliotecas.
ÎÎ Descrever uma
fonte histórica
facilmente
encontrada em
casa ou na escola,
destacando a
importância
desse registro do
passado.

O mundo
que queremos
O trabalho de
preservação
dos vestígios
históricos
ÎÎ Conhecer
aspectos da
preservação
de vestígios
históricos no
Brasil.
ÎÎ Valorizar as
políticas de
preservação
do patrimônio
histórico
material
brasileiro.

Como as pessoas
Atividade divertida
faziam para...
Agasalhar-se

Mensagem secreta

ÎÎ Conhecer
diferentes modos
de se vestir
e de produzir
vestimentas, da
Pré-História até
os dias atuais.

ÎÎ Identificar um
tipo particular de
fonte histórica
material.
ÎÎ Compreender a
importância das
fontes históricas
para o estudo do
passado humano.
ÎÎ Recordar, de
forma lúdica,
parte do conteúdo
estudado nesta
unidade.

ÎÎ Comparar
diferentes
formas de
vestir-se ao
longo do tempo,
identificando
mudanças e
permanências.

ÎÎ Conhecer aspectos do desenvolvimento da
agricultura desde a Pré-História.
ÎÎ Relacionar o surgimento da agricultura com o
processo de sedentarização.
ÎÎ Conhecer diferentes tecnologias agrícolas criadas
ao longo da História.
ÎÎ Compreender a importância da agricultura para o
modo de vida moderno.
ÎÎ Entender o início da organização social dos grupos
humanos sedentarizados.
ÎÎ Conhecer alguns aspectos de vestígios humanos
no Brasil.
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História
4º ANO (2º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

2

TÍTULO

O início do
comércio

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender o surgimento do
comércio como consequência das
trocas de produtos excedentes.
ÎÎ Conhecer a história do surgimento
da moeda e compreender a sua
importância na ampliação e
diversificação das trocas comerciais.
ÎÎ Refletir sobre como o comércio
motivou a busca por novas rotas
marítimas e terrestes e a ocupação
do espaço, contribuindo para a
interação de povos e culturas
diferentes.
ÎÎ Reconhecer o desenvolvimento
tecnológico gerado pela disputa por
novas rotas comerciais.
ÎÎ Conhecer as principais expedições
marítimas portuguesas e espanholas
e suas conquistas.
ÎÎ Relacionar os prejuízos e os
desafios das grandes navegações
aos lucros e às vantagens que elas
proporcionaram.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04HI05: Relacionar os
processos de ocupação do campo
a intervenções na natureza,
avaliando os resultados dessas
intervenções.
ÎÎ EF04HI06: Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento
das pessoas e mercadorias,
analisando as formas de adaptação
ou marginalização.
ÎÎ EF04HI07: Identificar e descrever
a importância dos caminhos
terrestres, fluviais e marítimos
para a dinâmica da vida comercial.

1. As primeiras trocas
comerciais

2. Comércio e
ocupação do espaço

3. A expansão do
comércio e das rotas

4. As grandes
navegações
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender a origem do comércio como
desenvolvimento das trocas de produtos
excedentes.
ÎÎ Identificar a necessidade de estabelecer valores
equivalentes para produtos diferentes.
ÎÎ Compreender a necessidade de criar a moeda pela
ampliação e diversificação das trocas comerciais.
ÎÎ Reconhecer que as trocas comerciais
possibilitaram a interação entre povos e culturas.

ÎÎ Compreender o desenvolvimento das rotas
comerciais como decorrência da ampliação do
comércio.
ÎÎ Conhecer a importância do mar Mediterrâneo para
o estabelecimento de rotas comerciais.
ÎÎ Reconhecer que as rotas comerciais possibilitaram
a ocupação do espaço e a interação entre diferentes
povos e culturas.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
Para ler e escrever
melhor
A história do
dinheiro
ÎÎ Explorar a ordem
cronológica
de eventos
relacionados ao
surgimento do
dinheiro.
ÎÎ Entender a
necessidade da
criação da moeda.
ÎÎ Aprimorar a
interpretação
de texto.
ÎÎ Ampliar o
vocabulário
dos alunos.

O mundo que
queremos
Economia
solidária: moeda
social e bancos
comunitários
ÎÎ Entender a
importância
dos bancos
comunitários
para o
desenvolvimento
local.
ÎÎ Conhecer a
economia solidária
e a moeda social.
ÎÎ Valorizar o
trabalho coletivo
no processo
dedesenvolvimento
de uma comunidade.

Como as pessoas
faziam para...
Sobreviver às longas
viagens marítimas
ÎÎ Conhecer os
perigos e as
dificuldades que
os tripulantes
tinham de enfrentar
durante as viagens
marítimas.
ÎÎ Entender por
que a alimentação
e a higiene eram
precárias em
alto-mar.
ÎÎ Compreender
como os tripulantes
passavam o tempo
e quais tarefas
deveriam exercer
nos navios.

Atividade divertida
Carta de viagem
ÎÎ Utilizar a
imaginação e a
dinâmica da escrita
do relato de viajante
para retomar
alguns conteúdos
estudados na
unidade.
ÎÎ Estimular os
alunos a utilizar
o conhecimento
adquirido nesta
unidade na escrita
do seu relato.
ÎÎ Incentivar o
desenvolvimento
da competência
escritora dos alunos.

ÎÎ Compreender como o desenvolvimento do
comércio contribuiu para a expansão das fronteiras
territoriais.
ÎÎ Entender a importância das especiarias para o
desenvolvimento de novas rotas marítimas.
ÎÎ Relacionar os prejuízos e os desafios das grandes
navegações aos lucros e às vantagens que elas
proporcionaram.
ÎÎ Conhecer técnicas e instrumentos que auxiliavam
os navegantes nas viagens marítimas.

ÎÎ Conhecer as principais expedições marítimas
portuguesas e espanholas e suas conquistas.
ÎÎ Conhecer as viagens comandadas pelos
navegadores Cristóvão Colombo e Pedro Álvares
Cabral e os seus desdobramentos.
ÎÎ Compreender como a busca por rotas comerciais
ocasionou o encontro de culturas diferentes.
ÎÎ Refletir sobre os impactos causados pelo encontro
entre representantes da cultura europeia e nativos
do continente americano.
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História
4º ANO (3º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Avaliar os impactos da exploração e da
imposição do modo de vida dos europeus
sobre os povos indígenas.
ÎÎ Reconhecer que os europeus
atribuíram valor comercial à escravidão
e integraram o trabalho escravo à
economia colonial.
ÎÎ Compreender o conceito de diáspora
e sua utilização no tratamento das
migrações forçadas de povos africanos.
ÎÎ Compreender as matrizes étnicoculturais de formação da população
brasileira.

3

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04HI01: Reconhecer a história
como resultado da ação do ser
humano no tempo e no espaço, com
base na identificação de mudanças e
permanências ao longo do tempo.
ÎÎ EF04HI05: Relacionar os processos
de ocupação do campo a intervenções
na natureza, avaliando os resultados
dessas intervenções.
ÎÎ EF04HI09: Identificar as motivações
dos processos migratórios em
diferentes tempos e espaços e avaliar
o papel desempenhado pela migração
nas regiões de destino.
ÎÎ EF04HI10: Analisar diferentes fluxos
populacionais e suas contribuições
para a formação da sociedade
brasileira.
ÎÎ EF04HI11: Analisar, na sociedade
em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

1. Os povos indígenas

2. Diáspora africana

A formação do
Brasil

3. Europeus

4. A população brasileira
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender o modo de representação dos europeus sobre os
povos indígenas, levando em conta seus elementos ideológicos
e a mentalidade do período.
ÎÎ Conhecer características do modo de vida dos Tupi à época da
chegada dos portugueses.
ÎÎ Refletir sobre as trocas culturais realizadas com os povos indígenas
para a adaptação dos portugueses ao território americano.
ÎÎ Avaliar os impactos da exploração e da imposição do modo
de vida dos europeus sobre os povos indígenas.
ÎÎ Refletir sobre os direitos indígenas e a necessidade de sua
efetivação.
ÎÎ Compreender o conceito de diáspora e sua utilização no estudo das
migrações forçadas de povos africanos.
ÎÎ Reconhecer a diversidade de povos africanos.
ÎÎ Conhecer aspectos do comércio realizado entre os europeus
e os povos africanos.
ÎÎ Reconhecer que os europeus atribuíram valor comercial à
escravidão e integraram o trabalho escravo à economia colonial.
ÎÎ Entender o modo de realização do tráfico de pessoas escravizadas
nesse contexto.
ÎÎ Criticar situações de racismo e preconceito étnico.
ÎÎ Discutir a importância de ações afirmativas compreendendo
a situação do negro no Brasil contemporâneo.
ÎÎ Compreender a interação entre colonos e povos indígenas.
ÎÎ Relacionar a extração do pau-brasil ao primeiro modo de
exploração da colônia pelos portugueses.
ÎÎ Compreender as características e as funções de uma colônia
e de uma metrópole.
ÎÎ Identificar as etapas iniciais da administração do período colonial
e a extensão litorânea da ocupação portuguesa.
ÎÎ Compreender aspectos da presença de franceses e holandeses
na colônia.
ÎÎ Refletir sobre a situação do povo Tamoio após a aliança com
franceses.
ÎÎ Conhecer quem foi Maurício de Nassau e compreender sua
influência política e econômica na produção açucareira do Nordeste
no século XVI.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e
escrever melhor

O mundo que
queremos

Comunidades
quilombolas

A preservação
da cultura
indígena

ÎÎ Compreender
o que são as
comunidades
quilombolas
no Brasil.
ÎÎ Valorizar
a cultura
afro-brasileira.

ÎÎ Refletir sobre
contextos de
violência
contra os povos
indígenas na
História do
Brasil.
ÎÎ Compreender
a importância
da escola
indígena na luta
por direitos e
na preservação
cultural dos
povos.

Como as
pessoas
faziam para...

Atividade
divertida

Adoçar os
alimentos

Produção de
caqui

ÎÎ Perceber as
modificações, ao
longo do tempo,
na maneira
de adoçar os
alimentos.
ÎÎ Conhecer
diversos tipos
de açúcar.
ÎÎ Perceber que
os alimentos
utilizados no
passado para
adoçar continuam
sendo usados
no presente,
constituindo
um traço de
permanência
nos costumes.
ÎÎ Compreender
por que, com o
passar do tempo,
o açúcar deixou
de ser um artigo
de luxo.

ÎÎ Distinguir
atividades
produtivas do
campo em uma
ilustração.
ÎÎ Conhecer
o contexto
de uma festa
rural.

ÎÎ Refletir sobre a pluralidade entre os povos europeus, indígenas
e os povos africanos.
ÎÎ Compreender as matrizes étnico-culturais de formação do Brasil.
ÎÎ Verificar contribuições de povos indígenas, africanos e europeus
no cotidiano, avaliando sua presença na cultura brasileira.
ÎÎ Compreender alguns costumes comuns no Brasil e suas origens
étnico-culturais.
ÎÎ Refletir sobre a prática de diferentes línguas no Brasil nos tempos
coloniais e suas funções relacionadas aos grupos sociais.
ÎÎ Discutir a consolidação do português como língua nacional
do Brasil.
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História
4º ANO (4º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Refletir sobre as diferenças entre o
modo de trabalho escravo e o livre e
assalariado no contexto brasileiro de
fins do século XIX.
ÎÎ Refletir sobre a imigração sob
a perspectiva cultural, avaliando
algumas manifestações presentes no
Brasil, compreendendo as mudanças e
as permanências em relação aos locais
de origem.
ÎÎ Identificar alguns movimentos
de migração interna no Brasil,
reconhecendo seus motivos e seus
contextos.
ÎÎ Reconhecer o papel dos meios de
comunicação na difusão cultural
brasileira, especialmente do rádio
e da televisão durante o século XX.

4

Migrações no
Brasil

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04HI03: Identificar as
transformações ocorridas na cidade
ao longo do tempo e discutir suas
interferências nos modos de vida de
seus habitantes, tomando como
ponto de partida o presente.
ÎÎ EF04HI06: Identificar as
transformações ocorridas nos processos
de deslocamento das pessoas e
mercadorias, analisando as formas de
adaptação ou marginalização.
ÎÎ EF04HI08: Identificar as
transformações ocorridas nos meios de
comunicação (cultura oral, imprensa,
rádio, televisão, cinema, internet
e demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir
seus significados para os diferentes
grupos ou estratos sociais.
ÎÎ EF04HI09: Identificar as motivações
dos processos migratórios em diferentes
tempos e espaços e avaliar o papel
desempenhado pela migração nas
regiões de destino.
ÎÎ EF04HI10: Analisar diferentes fluxos
populacionais e suas contribuições para
a formação da sociedade brasileira.
ÎÎ EF04HI11: Analisar, na sociedade
em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

1. Imigração no Brasil

2. Diversidade de povos
e costumes

3. Migrações internas
no Brasil

4. Um pouco da cultura
brasileira

176

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender o contexto de demanda de mão de
obra livre e assalariada gerado com a crise do sistema
escravista.
ÎÎ Compreender a relação entre a economia cafeeira e os
fluxos migratórios de trabalhadores para o Brasil, com
destaque para europeus e asiáticos.
ÎÎ Reconhecer as dificuldades nos deslocamentos de
imigrantes para o Brasil e as condições de exploração
a que eram submetidos.
ÎÎ Refletir sobre o impacto das propagandas veiculadas
em jornais e outros meios para atrair imigrantes para
trabalhar no Brasil.
ÎÎ Refletir sobre a imigração no Brasil sob a perspectiva
cultural.
ÎÎ Compreender as manifestações culturais como
expressões de identidade de um grupo e a importância de
sua preservação.
ÎÎ Avaliar permanências e transformações nas
manifestações que compõem a cultura brasileira.
ÎÎ Reconhecer elementos e práticas do cotidiano que têm
origem estrangeira e sua integração no modo de vida do
povo brasileiro.
ÎÎ Identificar alguns movimentos de migração interna no
Brasil, reconhecendo seus motivos e seus contextos.
ÎÎ Compreender o efeito da seca sobre a população
sertaneja e sua relação com a presença nordestina em
estados do Sul e do Sudeste.
ÎÎ Refletir sobre as manifestações culturais regionais do
povo brasileiro e sua preservação como identidade em
contextos migratórios.
ÎÎ Considerar a contribuição econômica e cultural
dos migrantes nordestinos nos lugares em que se
estabeleceram.
ÎÎ Ressaltar a importância do migrante na composição
das culturas locais e na formação da identidade cultural
brasileira.
ÎÎ Refletir sobre como as culturas estão em constante
negociação social, sendo sujeitas ou não a processos
de marginalização.
ÎÎ Reconhecer o papel dos meios de comunicação na
difusão cultural brasileira, especialmente do rádio
e da televisão durante o século XX.
ÎÎ Ressaltar a importância da internet e da inclusão
digital no processo de difusão das diversas expressões
culturais do Brasil.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e
escrever melhor
Colônias de
imigrantes
ÎÎ Discutir o
estabelecimento
de imigrantes em
núcleo coloniais
e aspectos de seu
modo de vida.
ÎÎ Diferenciar o
modo de vida
e as condições
de trabalho nos
núcleos coloniais
e nas fazendas de
café.
ÎÎ Diferenciar o
modo de vida
e as condições
de trabalho nos
núcleos coloniais e
nas fazendas
de café.

O mundo que
queremos
A Dignidade para
migrantes e
refugiados
ÎÎ Identificar
as motivações
de deslocamento
de migrantes e
refugiados no
mundo de hoje e
avaliar suas
consequências.
ÎÎ Reconhecer
os migrantes
como sujeitos de
direitos.
ÎÎ Elaborar
medidas que
tenham como
objetivo garantir
uma vida digna
a migrantes e
refugiados.

Como as pessoas
faziam para...

Atividade
divertida

AMigrar dentro
do Brasil

Meios de
comunicação

ÎÎ Refletir sobre as
dificuldades que
enfrentavam os
migrantes
nordestinos no
trajeto para o Sul
e Sudeste
brasileiros.
ÎÎ Entender a
incidência de
fatores naturais,
como a seca, e seus
impactos sociais,
como a falta de
oportunidades
de trabalho, que
levam grupos de
pessoas da região
Nordeste a optar
pela migração.
ÎÎ Refletir sobre o
preconceito social
sofrido pelos
migrantes
nordestinos ao
chegar aos locais de
destino em
decorrência da
construção
de estereótipos
e da xenofobia.
ÎÎ Discutir as
condições que
os migrantes
encontram nos
locais de destino,
como o acesso
à educação,
à moradia
e ao mercado
de trabalho.

ÎÎ Incentivar os
alunos a refletir
sobre a evolução
dos meios de
comunicação
durante a história,
de maneira lúdica
e divertida.
ÎÎ Despertar o
pensamento
histórico,
propondo
reflexões em
torno do papel
dos meios de
comunicação nas
sociedades ao
longo do tempo.

177

Português
4º ANO (1º E 2º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

1

TÍTULO
UNIDADE

Eu sou esperto

Texto 1

Texto dramático

Conto de artimanha

ÎÎ Biliri e o pote vazio
(Ricardo Karman)"

ÎÎ A esperteza do tatu
(Rosane Pamplona)

Conto

2

Eu respeito a natureza

Texto 2

ÎÎ Pra dar no pé
(Pedro Antônio de Oliveira)

Propaganda
ÎÎ Propaganda dos
Publicitários Sem
Fronteiras

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

3
4
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TÍTULO
UNIDADE

Eu busco explicações

Eu vou ao cinema

Texto 1

Texto 2

Mito

Texto expositivo

ÎÎ As estrelas nos olhos dos
meninos (Reginaldo Prandi)

ÎÎ Como nascem as
Estrelas?
(Felipe Bogaz Notari)

ÎÎ Resenha
Nova animação Divertida
Mente brinca com os
sentimentos (Sérgio Rizzo)

ÎÎ Entrevista
Filme Divertida Mente
estreia nos cinemas
(Paula Desgualdo)

ANÁLISE

Gramática

ÎÎ Fonema e letra
ÎÎ Encontro
vocálico

ÎÎ Encontro
consonantal
ÎÎ Dígrafo

ANÁLISE

Gramática

ÎÎ Vocativo
ÎÎ Aposto

ÎÎ Gramática
ÎÎ Variedades da
língua
ÎÎ Substantivo
simples e composto

E N S I N O

ÎÎ Divisão silábica em
encontros vocálicos/
Memória visual
ÎÎ Formar palavras com
encontros vocálicos

Oralidade

ÎÎ Indicação de pronúncia

ÎÎ Ensinando a fazer uma
mágica

Oficina das palavras

ÎÎ Debatendo
sobre boato

ÎÎ Destravando a língua

ÎÎ Acentuação

ÎÎ Acentuação de
palavras paroxítonas

Dicionário

ÎÎ Sinônimo
e antônimo

Caderno do
escritor
ÎÎ Instruções de jogo

ÎÎ Percebendo as
diferenças

ÎÎ Propaganda

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Ortografia/
memória visual

Oficina das
palavras

Dicionário

ÎÎ Divisão silábica dos
encontros CT, DJ, GN, PC,
PÇ, PN, OS, PT e TM
ÎÎ Divisão silábica dos
dígrafos

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Ortografia/
memória visual

F U N D A M E N T A L

Oralidade

ÎÎ Explicando provérbios

Oficina das
palavras
Oficina das palavras

Caderno do
escritor
ÎÎ Texto expositivo

ÎÎ Brincando com
a sílaba tônica

ÎÎ Conversando sobre
cinema

Oficina das palavras

ÎÎ Resenha de filme

ÎÎ Entendendo gírias
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Português
4º ANO (3º E 4º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

5

6

Eu conheço meu cérebro

Texto 2

ÎÎ História em quadrinhos

ÎÎ Artigo de divulgação científica

Driblando a dor
(Roberto Lent e Flávio Dealmeida)

Cérebro congelado
(Débora Mismetti)

ÎÎ Primeira página de jornal O Globo

ÎÎ Primeira página de jornal
O Globo

Eu me informo

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

7
8
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ÎÎ Eu tenho problemas

ÎÎ Eu sou cidadão

Texto 2

ÎÎ Conto

ÎÎ Carta de reclamação

O soldado pacífico
(Maria Mañeru)

Carta pessoal de reclamação

ÎÎ Discurso

ÎÎ Texto expositivo
Respeitando o piso tátil

Discurso de Malala Yousafzai
no Prêmio Nobel da Paz

E N S I N O

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

Oralidade

Oficina das
palavras

ÎÎ Adjetivo e locução
adjetiva
ÎÎ Graus do adjetivo:
comparativo e
superlativo

ÎÎ Terminação OSO/
OSA
ÎÎ A e AI, E e EI, O
e OU

ÎÎ Expondo
emoções

Oficina das palavras

ÎÎ Pessoas
gramaticais e
pronome pessoal
ÎÎ Pronome de
tratamento

ÎÎ G e J
ÎÎ C e Ç

ÎÎ Apresentando
uma notícia

ÎÎ Usando pronomes
pessoais

Ortografia/
memória
visual

ÎÎ Verbo: pessoa
e número

ÎÎ Terminações EZ
e EZA
ÎÎ C, S, SS, SC, SÇ
e XC

ÎÎ Concordância:
substantivo e verbo
ÎÎ Tempos verbais:
presente, passado e
futuro

ÎÎ ISAR e IZAR
ÎÎ Terminações AM
e ÃO

Dicionário

ÎÎ Verbo

ÎÎ Atribuindo
qualidades

Caderno do
escritor

ÎÎ Personagem de
história em quadrinhos

ÎÎ Notícia

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Contando uma
história

ÎÎ Conjugando verbos

ÎÎ Carta de reclamação

ÎÎ Entrevistando

ÎÎ Concordando pessoa
e verbo

ÎÎ Discurso de
agradecimento
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BNCC Língua Portuguesa
4º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 1

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura
de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito
para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre
personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
ÎÎ (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.
ÎÎ (EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores
das falas das personagens e de cena.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial
que não representa fonema.
ÎÎ (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais plausível para
o contexto que deu origem à consulta.
ÎÎ (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente,
na escrita ponto-final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos
e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e
em separação de vocativo e de aposto.
ÎÎ (EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos
instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a
formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de
passos a ser seguidos) e formato
específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/
apresentação de materiais e instruções/passos de jogo).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).
ÎÎ (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com
instruções de montagem de jogos e brincadeiras e, a partir dele,
planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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BNCC Língua Portuguesa
4º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 2

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

184

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.
ÎÎ (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
ÎÎ (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares diretas e contextuais.
ÎÎ (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais plausível para
o contexto que deu origem à consulta.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.

ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.

ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.

ÎÎ (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos disponíveis.
ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
ÎÎ (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta
e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião,
argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
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BNCC Língua Portuguesa
4º ANO (2º BIMESTRE) UNIDADE 3

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de
divulgação científica para crianças, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas
e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados
e informações.
ÎÎ (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em meios impressos e digitais.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais plausível para
o contexto que deu origem à consulta.
ÎÎ (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente,
na escrita ponto-final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos
e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações
e em separação de vocativo e de aposto.
ÎÎ (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual
a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância
no grupo nominal).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de observações e pesquisas em fontes
de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo)
em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s).
ÎÎ (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente,
na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações
e em separação de vocativo e de aposto.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.
ÎÎ (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas, identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas
variedades linguísticas como características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos linguísticos.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos disponíveis
ÎÎ (EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos
de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário
apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível
suficiente de informatividade.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de observações e pesquisas em fontes
de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e
da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de
divulgação científica para crianças, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas
e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados
e informações.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras
com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação
VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).
ÎÎ (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais
plausível para o contexto que deu origem à consulta.
ÎÎ (EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras
derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar
(regulares morfológicas).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).
ÎÎ (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade,
a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção desse texto, o
gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, checando a adequação
das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes,
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais plausível para
o contexto que deu origem à consulta.
ÎÎ (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes,
lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de
reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive
em suas versões orais.
ÎÎ (EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial
e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos
e de entrevistadores/entrevistados.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.
ÎÎ (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos
e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet,
orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando
conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo
e entrevista.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/
para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto);
a linguagem, organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando em meios impressos ou digitais,
sempre que for preciso, informações necessárias à
produção do texto, organizando em tópicos os dados
e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos
no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal
da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando
decorrências, de acordo com as convenções do gênero
notícia e considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

193

BNCC Língua Portuguesa
4º ANO (4º BIMESTRE) UNIDADE 7

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros
recursos gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da
frase ou do texto.
ÎÎ (EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos,
faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos,
itens elencados, medidas de consumo, código de barras)
e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
ÎÎ (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções
do gênero carta e considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP12) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho
de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a leitura.
ÎÎ (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.
ÎÎ (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares diretas e contextuais.
ÎÎ (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual
a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).
ÎÎ (EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras
derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares
morfológicas).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do interlocutor.
ÎÎ (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações
formais de escuta de exposições, apresentações e palestras.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos disponíveis.
ÎÎ (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores
de tempo, espaço e de fala de personagens.
ÎÎ (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.
ÎÎ (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta
e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião,
argumentos), considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção desse texto, o
gênero, o suporte e o universo temático, bem como
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, checando a adequação
das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência fonema-grafema regulares diretas
e contextuais.
ÎÎ (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção
textual a concordância entre substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância verbal).
ÎÎ (EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras
derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar
(regulares morfológicas).

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de acordo com
a situação e a posição do interlocutor.
ÎÎ (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados
em diferentes situações e contextos comunicativos,
e suas características linguístico-expressivas e
composicionais (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio
ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração
de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
ÎÎ (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares,
em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando
a linguagem à situação comunicativa.
ÎÎ (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos
e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet,
orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando
conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo
e entrevista.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever para quê);
a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual
é o portador do texto); a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com
a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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Matemática
5º ANO (1º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Sistema de
numeração decimal

1

ÎÎ Ler, escrever, comparar e
ordenar números naturais
até a classe dos milhões
com compreensão das
principais características
do sistema de numeração
decimal.
ÎÎ Compor e decompor
números naturais segundo
suas ordens.

As quatro
operações

2

198

ÎÎ Identificar situações de
adição e subtração com
números naturais.
ÎÎ Identificar situações de
multiplicação e divisão
com números naturais.

TEMAS

1. Números
naturais

2. Mais números

1. Adição e
subtração

2. Multiplicação e
divisão

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Ler, escrever e ordenar números naturais
com compreensão das principais características
do sistema de numeração decimal.

ÎÎ Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem
das unidades de milhão.
ÎÎ Explorar e completar sequências numéricas.
ÎÎ Interpretar dados apresentados em tabela.

ÎÎ Reconhecer os termos da adição.
ÎÎ Resolver problemas de adição com números naturais,
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
ÎÎ Interpretar dados apresentados em tabela.

ÎÎ Reconhecer os termos da multiplicação.
ÎÎ Resolver problemas de multiplicação com números
naturais, utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Abelhudo
ÎÎ Desenvolver estratégias
de cálculo mental e
antecipação de resultados.

A matemática
me ajuda a ser...
... alguém que compreende
as diferenças.
ÎÎ Ler e escrever números
naturais.
ÎÎ Ler e interpretar textos
com dados numéricos.

... uma pessoa que faz
planejamento financeiro.
ÎÎ Resolver problemas de
adição e subtração com
números naturais, utilizando
estratégias diversas.
ÎÎ Explorar operações
aritméticas por meio de uma
situação de planejamento
financeiro.
ÎÎ Refletir sobre consumo
e planejamento financeiro.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Realizar arredondamentos
de números naturais.
ÎÎ Estimar resultados em
situações que envolvam
números da classe dos
milhões.

Analisar os possíveis
resultados de um
experimento aleatório

ÎÎ Usar a reta numérica para
facilitar o desenvolvimento
de estratégias de cálculo
mental para as quatro
operações estudadas.
ÎÎ Identificar regularidades
em multiplicações para
favorecer as estratégias de
cálculo mental.
ÎÎ Usar o arredondamento
como estratégia para estimar
o resultado da divisão entre
dois números.

Interpretar e organizar dados
em tabelas e em gráficos

ÎÎ Determinar todos os
possíveis resultados de um
experimento aleatório,
estimando se esses
resultados são igualmente
prováveis ou não.

ÎÎ Organizar dados coletados
por meio de tabelas e gráfico
pictórico.
ÎÎ Interpretar dados
apresentados em gráfico
de colunas duplas.
ÎÎ Apresentar texto escrito
sobre a síntese dos
resultados de uma pesquisa.
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Matemática
5º ANO (2º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

TEMAS

1. Ampliando os
conceitos

ÎÎ Analisar, nomear e comparar os atributos de figuras
geométricas não planas.
ÎÎ Classificar figuras geométricas não planas em poliedros
ou corpos redondos.

2. Ângulos e
polígonos

ÎÎ Identificar giros e ângulos e suas medidas.
ÎÎ Medir ângulos usando um transferidor.
ÎÎ Reconhecer o grau como unidade de medida de ângulo.
ÎÎ Identificar ângulo reto.
ÎÎ Localizar e representar a movimentação de pessoas
ou de objetos no plano.

3. Representações

ÎÎ Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando
lados, vértices e ângulos.
ÎÎ Construir polígonos utilizando material de desenho
e tecnologias digitais.

1. Expressões
numéricas

ÎÎ Resolver problemas que envolvam expressões
numéricas com as quatro operações fundamentais.

2. Problemas

ÎÎ Resolver e elaborar problemas de adição, subtração,
multiplicação e divisão com números naturais, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

3. Múltiplos e
divisores

ÎÎ Compreender a ideia de múltiplo de um número natural.

4. Igualdades

ÎÎ Resolver e elaborar problemas de adição, subtração,
multiplicação e divisão com números naturais.
ÎÎ Explorar as propriedades de uma igualdade, para construir
a noção de equivalência.
ÎÎ Resolver problemas envolvendo medidas de massa.

Geometria

3

ÎÎ Reconhecer figuras
geométricas não planas e
figuras geométricas planas.

Mais operações

4
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ÎÎ Resolver situações que
envolvam expressões numéricas.
ÎÎ Resolver situações de
multiplicação.

OBJETIVOS DOS TEMAS

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
O NIM
ÎÎ Antecipar resultados de
subtrações.
ÎÎ Prever possibilidades para
planejamento de estratégias.

Dividindo e fechando
ÎÎ Ampliar o repertório de
cálculo de divisão exata.

A matemática
me ajuda a ser...

Cálculo mental
ÎÎ Calcular a quantidade de
blocos empilhados por meio
de estratégias mentais e da
visualização das formas.
ÎÎ Representar e compor
quantias em real com
números racionais na forma
decimal.
ÎÎ Ampliar as estratégias de
cálculo mental explorando a
ideia de proporcionalidade.

Compreender informações
Ler e interpretar gráficos
de linha
ÎÎ Ler e interpretar dados
apresentados em gráficos
de linhas.
ÎÎ Organizar dados em um
gráfico.
ÎÎ Produzir textos para
sintetizar conclusões
dos resultados de uma
pesquisa.

Interpretar dados
organizados em gráficos
ÎÎ Ler e interpretar dados
apresentados em tabelas,
gráficos de setores e de
colunas duplas.
ÎÎ Realizar pesquisa e
organizar os dados coletados
em gráficos.
ÎÎ Produzir texto para
sintetizar conclusões dos
resultados de uma pesquisa.
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Matemática
5º ANO (3º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Frações

5

6

202

ÎÎ Retomar conhecimentos sobre
representações de números
racionais na forma de fração com
base na cena.

Grandezas e medidas
ÎÎ Reconhecer e resolver
situações envolvendo medidas.

TEMAS

OBJETIVOS DOS TEMAS

1. Significado de
frações

ÎÎ Ler, identificar e representar frações (menores ou maiores
que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão
ou ao significado de parte de um todo.

2. Análise de
frações

ÎÎ Identificar e representar frações (menores ou maiores que
a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou ao
significado de parte de um todo.
ÎÎ Identificar e representar frações equivalentes.
ÎÎ Comparar números racionais positivos na forma de fração.

3. Operações
com frações e
porcentagem

ÎÎ Identificar e representar frações (menores ou maiores que
a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou ao
significado de parte de um todo.
ÎÎ Identificar frações equivalentes. Efetuar adição e
subtração com números na forma fracionária.
ÎÎ Resolver problemas de adição e subtração envolvendo
números racionais.

1. Medidas de
comprimento

ÎÎ Resolver problemas envolvendo unidades de medida
de comprimento: metro, centímetro e milímetro.

2. Medidas
de área

ÎÎ Resolver problemas envolvendo centímetro quadrado
como unidade de medida de área.

3. Tempo e
temperatura

ÎÎ Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas
de tempo.

4. Massa,
capacidade
e volume

ÎÎ Resolver problemas envolvendo unidades de medida
de massa: tonelada, quilograma, grama e miligrama.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?
Completando inteiros
ÎÎ Realizar adições de números
na forma de fração que
resultem em números naturais.

A matemática
me ajuda a ser...
... uma pessoa preocupada
com a extinção das espécies.
ÎÎ Desenvolver a noção de
porcentagem e sua relação
com a fração centesimal.
ÎÎ Associar as representações
10%, 25%, 50%, 75% e 100%,
respectivamente, à décima
parte, quarta parte, metade,
três quartos e um inteiro,
para calcular porcentagens.
ÎÎ Interpretar dados
estatísticos apresentados
em texto.

Cálculo mental

Compreender informações

ÎÎ Construir listas de
multiplicação com as ideias
de dobro, metade, mais uma
vez e menos uma vez.

Cálculo da probabilidade de
um evento ocorrer

ÎÎ Localizar e representar
números racionais na forma
de fração na reta numérica.
ÎÎ Localizar em uma escala
graduada medidas de
comprimento e de massa
expressas na forma decimal.
ÎÎ Localizar números na forma
decimal na reta numérica.

Completar e interpretar
gráficos

ÎÎ Determinar a probabilidade
de ocorrência de um evento
em um experimento aleatório
em que cada resultado
possível tem a mesma chance
de ocorrer (espaço amostral
equiprovável).

ÎÎ Interpretar dados
apresentados em tabela
e gráficos.
ÎÎ Organizar dados coletados
por meio de gráficos de
setores e de linhas.
ÎÎ Produzir texto escrito para
síntese dos resultados de
uma pesquisa.
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Matemática
5º ANO (4º BIMESTRE)

M AT E M ÁT I C A
UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

TEMAS

1. Números na
forma decimal

ÎÎ Ler e escrever números racionais na forma decimal
com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal.
ÎÎ Identificar frações decimais e a forma decimal
correspondente.
ÎÎ Comparar números racionais na forma decimal.
ÎÎ Resolver problemas que envolvam medidas de
comprimento e de massa, recorrendo a transformações
entre unidades de medida.

2. Análise de
números na
forma decimal

ÎÎ Ler, escrever e ordenar números racionais na forma
decimal com compreensão das principais características do
sistema de numeração decimal.
ÎÎ Identificar a forma fracionária e a forma decimal de
números racionais positivos.
ÎÎ Comparar números racionais na forma decimal.

3. Operações
e porcentagem

ÎÎ Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números racionais cuja representação decimal seja finita.

1. Localizando

ÎÎ Utilizar e compreender diferentes representações para
a localização de objetos no plano, a fim de desenvolver
as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
ÎÎ Utilizar a malha quadriculada para explorar mapas ou
localizações de objetos no plano.

2. Trajetos

ÎÎ Utilizar e compreender diferentes representações
para a localização de objetos no plano, a fim de desenvolver
as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
ÎÎ Utilizar a malha quadriculada para explorar mapas
e descrever trajetos.
ÎÎ Interpretar, descrever e representar a localização
ou movimentação de objetos no plano cartesiano
(1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas,
indicando mudanças de direção e de sentido e giros.
ÎÎ Utilizar coordenadas geográficas para descrever
a movimentação de pessoas ou objetos.

Números na
forma decimal

7

ÎÎ Ler e escrever números
racionais na forma
decimal.
ÎÎ Identificar situação
envolvendo medida
e números na forma
decimal.

OBJETIVOS DOS TEMAS

Localização

8
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ÎÎ Utilizar e compreender
diferentes representações, para
a localização de objetos no plano,
a fim de desenvolver as primeiras
noções de coordenadas
cartesianas.

E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Vamos jogar?

A matemática
me ajuda a ser...

Cálculo mental

Compreender informações

Jogo dos decimais
ÎÎ Resolver problemas de adição e
subtração com números racionais
cuja representação decimal
seja finita.

Batalha-naval
ÎÎ Explorar coordenadas para
localização de elementos em
representações.
ÎÎ Criar estratégias tendo por
base a noção de localização em
representações.

ÎÎ Comparar números
racionais na forma decimal.
ÎÎ Resolver problemas
de adição e subtração
envolvendo números
racionais na forma
decimal.

Pesquisar e organizar dados
ÎÎ Interpretar dados
apresentados em tabelas
e gráficos de linhas.
ÎÎ Produzir e apresentar
texto escrito com a síntese
dos resultados de uma
pesquisa.
ÎÎ Realizar pesquisa e
organizar os dados coletados
em gráficos de linhas.
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Ciências

5º ANO (1º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

1

206

TÍTULO

Recursos
naturais e
consumo
consciente

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Entender o que são os recursos
naturais.
ÎÎ Compreender a importância do uso
racional dos recursos naturais.
ÎÎ Compreender o que são recursos
renováveis e não renováveis.
ÎÎ Compreender a importância da água.
ÎÎ Identificar a distribuição de água no
planeta e seus três estados físicos.
ÎÎ Reconhecer que a água na natureza
está em constante movimento,
passando de um estado físico
para outro.
ÎÎ Retomar o conceito de ciclo da água
ou ciclo hidrológico.
ÎÎ Analisar as implicações do ciclo da
água no clima, no meio ambiente, na
geração de energia e na obtenção
de água potável.
ÎÎ Conscientizar sobre o desperdício
de água.
ÎÎ Propor ações para economizar água
em diversas atividades
do dia a dia.
ÎÎ Identificar o papel da família e da
comunidade para economizar água.
ÎÎ Estudar como ocorre a poluição
das águas e como deve ser feito
o seu tratamento.
ÎÎ Desenvolver atitudes que colaboram
para a proteção do ambiente e dos
recursos naturais por meio do consumo
responsável.
ÎÎ Refletir sobre hábitos de gestão de
resíduos e conhecer formas de reduzir
a produção e o descarte.
ÎÎ Entender o significado de
sustentabilidade.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
1. Recursos naturais
Matéria e energia
ÎÎ EF05CI02: Aplicar os conhecimentos
sobre as mudanças de estado
físico da água para explicar o
ciclo hidrológico e analisar suas
implicações na agricultura, no clima,
na geração de energia, no provimento
de água potável e no equilíbrio dos
ecossistemas regionais (ou locais).
ÎÎ EF05CI03: Selecionar argumentos
que justifiquem a importância da
manutenção da cobertura vegetal
para a manutenção do ciclo da água,
a preservação dos solos, dos
cursos de água e da qualidade do
ar atmosférico.

2. Água, um recurso
renovável

3. O ciclo da água

4. Consumo consciente

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Aprender o que são recursos naturais.
ÎÎ Reconhecer que as atividades humanas necessitam
de recursos da natureza.
ÎÎ Distinguir recursos naturais renováveis de recursos
não renováveis.
ÎÎ Compreender a importância da água.
ÎÎ Identificar a distribuição da água no planeta e seus
três estados físicos.
ÎÎ Identificar os usos da água.
ÎÎ Propor ações para economizar água em diversas
atividades do dia a dia.
ÎÎ Identificar o papel da família e da comunidade para
economizar a água.
ÎÎ Estudar como ocorre a poluição das águas.
ÎÎ Reconhecer que a água na natureza está em
constante movimento, passando de um estado físico
para outro.
ÎÎ Retomar o conceito de ciclo da água ou ciclo
hidrológico.
ÎÎ Analisar as implicações do ciclo da água no clima,
no ambiente, na geração de energia e na obtenção de
água potável.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto

Álbum de Ciências

Para ler
e escrever melhor

Conhecendo
o próprio lixo

Ciclo de vida dos
materiais

O maior ser vivo
do mundo

ÎÎ Identificar a
composição dos
resíduos sólidos
produzidos na
escola e analisar
a origem deles.
ÎÎ Reconhecer
os tempos de
decomposição
dos diferentes
materiais.
ÎÎ Conhecer o
destino dos
resíduos sólidos
produzidos na
escola.

ÎÎ Compreender
que todos os
materiais que
consumimos
têm um ciclo
de vida.
ÎÎ Conhecer as
etapas do ciclo
de vida da caneta
esferográfica.
ÎÎ Reconhecer a
importância da
reutilização e da
reciclagem dos
materiais para
poupar recursos
naturais e
energia e reduzir
a produção de
resíduos.

ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
expositivo com
estrutura de
descrição.
ÎÎ Perceber a
organização do
texto descritivo
e a utilização
de marcadores
textuais.
ÎÎ Produzir um
texto com base
em um modelo.

O mundo que
queremos
Mudanças
climáticas afetam
o ciclo da água
ÎÎ Identificar
alguns efeitos
das mudanças
climáticas
sobre o ciclo
da água.
ÎÎ Analisar as
implicações
do ciclo
hidrológico na
agricultura.
ÎÎ Argumentar
com base em
fatos, dados
e informações
confiáveis para
formular e
defender ideias
que promovam
a consciência
socioambiental.

ÎÎ Compreender a importância do consumo
responsável dos recursos naturais.
ÎÎ Desenvolver atitudes que colaboram para a
proteção do ambiente e dos recursos naturais.
ÎÎ Refletir sobre hábitos de gestão de resíduos e
conhecer formas de reduzir a produção e o descarte.
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Ciências

5º ANO (2º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

2

TÍTULO

Energia no dia
a dia

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Identificar diferentes formas de
energia.
ÎÎ Compreender que a energia pode
se transformar, isto é, passar de uma
forma a outra.
ÎÎ Compreender o que é energia térmica.
ÎÎ Entender o que é eletricidade.
ÎÎ Compreender o que é circuito elétrico
e corrente elétrica.
ÎÎ Reconhecer formas de economizar
energia elétrica.
ÎÎ Compreender o que são fontes de
energia renováveis e não renováveis.
ÎÎ Conhecer tipos de fontes de energia
usadas na geração de energia elétrica.
ÎÎ Compreender as consequências para
o ambiente e para os seres vivos do uso
de fontes de energia renováveis e não
renováveis.
ÎÎ Conhecer o funcionamento de usinas
hidrelétricas e termelétricas.
ÎÎ Conhecer algumas fontes de energia
alternativas.
ÎÎ Identificar algumas propriedades
físicas dos materiais, como
condutibilidade térmica e elétrica.
ÎÎ Conhecer a propriedade do
magnetismo.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Matéria e energia
ÎÎ EF05CI01: Explorar fenômenos
da vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais
– como condutibilidade térmica e
elétrica, respostas a forças magnéticas,
solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elasticidade etc.),
entre outras.
ÎÎ EF05CI02: Aplicar os conhecimentos
sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e
analisar suas implicações na agricultura,
no clima, na geração de energia elétrica,
no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais
(ou locais).
ÎÎ EF05CI04: Identificar os principais
usos da água e de outros materiais nas
atividades cotidianas para discutir e
propor formas sustentáveis de utilização
desses recursos.
ÎÎ EF05CI05: Construir propostas
coletivas para um consumo mais
consciente e criar soluções tecnológicas
para o descarte adequado e a
reutilização ou reciclagem de materiais
consumidos na escola e/ou na vida
cotidiana.

1. O que é energia?

2. Energia térmica

3. Eletricidade

4. Geração de energia

5. Propriedades
dos materiais
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E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Reconhecer manifestações de energia.
ÎÎ Identificar diferentes formas de energia.
ÎÎ Compreender que a energia pode se transformar,
isto é, passar de uma forma a outra.
ÎÎ Aprender que, ao mudar de uma forma para outra,
a energia se conserva, mas que durante o processo
de transformação parte da energia é perdida.
ÎÎ Compreender o que é energia térmica.
ÎÎ Reconhecer o que é equilíbrio térmico.
ÎÎ Identificar formas de produção da energia térmica
e seus usos.

ÎÎ Compreender que a diferença na quantidade de cargas
elétricas positivas e negativas determina um corpo
eletricamente carregado.
ÎÎ Reconhecer que a energia elétrica é obtida a partir do
desequilíbrio de cargas elétricas em um corpo.
ÎÎ Compreender que corrente elétrica é a passagem
ordenada de cargas elétricas por um material.
ÎÎ Identificar os componentes de um circuito elétrico.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
Observar
fenômenos
elétricos e
magnéticos
ÎÎ Observar
fenômenos
relacionados
à eletricidade
estática.
ÎÎ Observar o
efeito dos ímãs
sobre alguns
materiais.
ÎÎ Comparar
os efeitos
de materiais
eletrizados
e de ímãs.

Álbum de Ciências
Consumo
responsável
de energia
ÎÎ Identificar
maneiras de
economizar energia
em uma residência.
ÎÎ Reconhecer
soluções coletivas
para exercer
o consumo
responsável.

Para ler
e escrever melhor

O mundo que
queremos

A Geração de
energia e chuvas

Energia elétrica
para todos

ÎÎ Desenvolver
a compreensão
leitora por meio
de um texto
expositivo com
estrutura de causa
e consequência.
ÎÎ Produzir um texto
com base em um
modelo.

ÎÎ Refletir sobre
os benefícios que
a energia elétrica
proporciona à vida
das pessoas.
ÎÎ Reconhecer a
quantidade de
pessoas que ainda
vivem sem energia
elétrica no mundo.
ÎÎ Conhecer as
dificuldades
enfrentadas
pelas pessoas
que vivem sem
energia elétrica.

ÎÎ Conhecer o que são fontes de energia e quais são
as mais usadas no Brasil.
ÎÎ Reconhecer a importância da energia elétrica na
sociedade atual.
ÎÎ Entender o funcionamento das usinas hidrelétricas
e termelétricas e algumas das consequências de sua
instalação.
ÎÎ Conhecer algumas das fontes de energia alternativas.
ÎÎ Conhecer e testar algumas propriedades físicas
dos materiais.
ÎÎ Associar algumas propriedades físicas de
determinados materiais ao seu uso em atividades
humanas.
ÎÎ Relacionar as propriedades físicas dos materiais
com suas funções.
ÎÎ Conhecer a propriedade magnética dos ímãs.
ÎÎ Compreender o que é um campo magnético.
ÎÎ Compreender que os ímãs têm dois polos, que
podem ser atraídos ou repelidos entre si.
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Ciências

5º ANO (3º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

3

210

TÍTULO

Funcionamento
do corpo
humano

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender que os alimentos
fornecem os nutrientes necessários
para manutenção da saúde do nosso
organismo.
ÎÎ Conhecer os principais nutrientes
presentes nos alimentos.
ÎÎ Conhecer os órgãos envolvidos
na digestão.
ÎÎ Compreender que na digestão ocorre
a transformação do alimento e os
nutrientes são absorvidos.
ÎÎ Identificar os órgãos do sistema
respiratório.
ÎÎ Compreender que, por meio da
respiração, o organismo capta o gás
oxigênio do ar e elimina gás carbônico.
ÎÎ Identificar os órgãos do sistema
circulatório.
ÎÎ Conhecer os órgãos do sistema
urinário.
ÎÎ Aprender sobre o processo de
formação e eliminação da urina.
ÎÎ Reconhecer o trabalho conjunto
do sistema circulatório e do sistema
urinário no transporte e na eliminação
dos resíduos produzidos pelo corpo.
ÎÎ Conhecer as partes e funções do
sistema nervoso.
• Relacionar as partes do sistema
nervoso a diferentes funções.
• Entender o que são estímulos
e impulsos nervosos.
• Aprender sobre a puberdade
e a adolescência.
ÎÎ Identificar as mudanças que ocorrem
nos organismos feminino e masculino
durante a puberdade.
ÎÎ Aprender sobre a fecundação
e a formação de um novo indivíduo.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
Matéria e energia

1. Alimentos
e nutrientes

ÎÎ EF05CI05: Construir propostas
coletivas para um consumo mais
consciente, descarte adequado e
ampliação de hábitos de reutilização
e reciclagem de materiais
consumidos na escola e/ou na vida
cotidiana.
Vida e evolução
ÎÎ EF05CI06: Selecionar argumentos
que justifiquem por que os sistemas
digestório e respiratório são
considerados corresponsáveis pelo
processo de nutrição do organismo,
com base na identificação das
funções desses sistemas.
ÎÎ EF05CI07: Justificar a relação
entre o funcionamento do sistema
circulatório, a distribuição dos
nutrientes pelo organismo e a
eliminação dos resíduos produzidos.
ÎÎ EF05CI08: Organizar um
cardápio equilibrado com base
nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias)
e nas necessidades individuais
(atividades realizadas, idade, sexo
etc.) para a manutenção da saúde
do organismo.
ÎÎ EF05CI09: Discutir a ocorrência
de distúrbios nutricionais (como a
obesidade) entre crianças e jovens,
a partir da análise de seus hábitos
(tipos de alimento ingerido,
prática de atividade física etc.).

2. Do alimento
à energia

3. Coordenação
do corpo

4. Mudanças
no corpo

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO
ÎÎ Compreender que os alimentos fornecem o
nutrientes necessários para manutenção da saúde do
nosso organismo.
ÎÎ Conhecer os principais nutrientes presentes nos
alimentos, bem como a função de cada um deles
em nosso corpo para entender como cuidar da
alimentação.
ÎÎ Aprender a cuidar da alimentação.
ÎÎ Conhecer os órgãos envolvidos na digestão.
ÎÎ Aprender que a parte dos alimentos que não
é absorvida é eliminada.
ÎÎ Identificar os órgãos do sistema respiratório.
ÎÎ Conhecer o caminho do ar no sistema respiratório.
ÎÎ Compreender que, por meio da respiração,
o organismo capta o gás oxigênio do ar e elimina
gás carbônico.
ÎÎ Identificar os órgãos do sistema circulatório.
ÎÎ Conhecer os órgãos do sistema urinário.
ÎÎ Compreender que a excreção é o processo de
eliminação de substâncias que não são necessárias
ao corpo.
ÎÎ Aprender sobre o processo de formação
e eliminação da urina.
ÎÎ Reconhecer o trabalho conjunto do sistema
circulatório e do sistema urinário no transporte
e na eliminação dos resíduos produzidos pelo corpo.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto
Conhecendo o
corpo humano
ÎÎ Refletir a
respeito das
estruturas que
compõem o
interior do corpo
humano.
ÎÎ Levantar
hipóteses sobre o
funcionamento do
corpo humano.

Álbum de Ciências
Curiosidades
incríveis e
nojentas do
corpo humano
ÎÎ Conhecer
algumas
curiosidades
a respeito do
corpo humano.

Para ler
e escrever melhor

O mundo que
queremos

Aproveitamento
integral dos
alimentos

Prevenção
de distúrbios
alimentares

ÎÎ Aprender sobre
o aproveitamento
integral dos
alimentos.
ÎÎ Praticar a
habilidade de
leitura de outros
formatos de texto.
ÎÎ Familiarizar-se
com um texto
instrucional e
aprender a
produzi-lo.
ÎÎ Colocar em
prática uma
receita que
aproveite partes
ou sobras de
alimentos.

ÎÎ Discutir a
respeito de
causas de alguns
distúrbios
alimentares.
ÎÎ Reconhecer que
hábitos saudáveis
contribuem para
a manutenção do
bem-estar.
ÎÎ Refletir a
respeito da
autoestima e da
própria imagem
corporal.

ÎÎ Entender como ocorre a coordenação nervosa
no corpo.
ÎÎ Conhecer as partes e as funções do sistema
nervoso.
ÎÎ Relacionar as partes do sistema nervoso
a diferentes funções.
ÎÎ Aprender sobre a puberdade e a adolescência.
ÎÎ Identificar as mudanças que ocorrem no organismo
feminino e masculino durante a puberdade.
ÎÎ Compreender que a puberdade torna o corpo apto
para a reprodução.
ÎÎ Reconhecer o óvulo como a célula reprodutiva
feminina e o espermatozoide como a célula
reprodutiva masculina.
ÎÎ Conhecer o trajeto dos espermatozoides no
organismo masculino.
ÎÎ Aprender sobre a fecundação e a formação
de um novo indivíduo.
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Ciências

5º ANO (4º BIMESTRE)

C I Ê N C I A S
UNIDADE

4

212

TÍTULO

O céu
à noite

OBJETIVOS
DOS TEMAS
ÎÎ Compreender o que é o Universo.
ÎÎ Reconhecer o que é uma galáxia.
ÎÎ Conhecer alguns planetas do
Sistema Solar.
ÎÎ Associar o movimento aparente
das constelações aos movimentos
da Terra.
ÎÎ Aprender a identificar algumas das
constelações que podem ser vistas
no céu brasileiro.
ÎÎ Conhecer a importância histórica
das constelações e seus usos por
alguns povos.
ÎÎ Compreender o que é referencial.
ÎÎ Conhecer o movimento de rotação
do planeta Terra e o movimento
aparente do Sol e de outras estrelas.
ÎÎ Aprender sobre o movimento de
translação da Terra e associá-lo à
duração de um ano terrestre.
ÎÎ Saber que existe relação entre
o movimento de translação e as
estações do ano.
ÎÎ Reconhecer que a Lua muda de
aspecto a cada dia.
ÎÎ Associar o movimento da Lua ao
redor da Terra às mudanças de fase
da Lua.
ÎÎ Conhecer alguns aparatos usados
para observação do céu.
ÎÎ Aprender sobre alguns
instrumentos astronômicos e
reconhecer a importância de alguns
deles.

BNCC

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
Terra e Universo
ÎÎ EF05CI10: Identificar algumas
constelações no céu, com o apoio
de recursos (como mapas celestes
e aplicativos, entre outros), e os
períodos do ano em que elas são
visíveis no início da noite.
ÎÎ EF05CI11: Associar o movimento
diário do Sol e demais estrelas no
céu ao movimento de rotação da
Terra.
ÎÎ EF05CI12: Concluir sobre a
periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro
das formas aparentes da Lua no
céu ao longo de, pelo menos, dois
meses.
ÎÎ EF05CI13: Projetar e construir
dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.),
para observação ampliada de
objetos (lupas, microscópios) ou
para registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais
desses dispositivos.

CAPÍTULOS

1. O Universo

2. As constelações

3. Movimentos
da Terra

4. A Lua

E N S I N O

OBJETIVOS
DO CAPÍTULO

ÎÎ Aprender sobre a origem do Universo.
ÎÎ Reconhecer o que é uma galáxia.
ÎÎ Conhecer alguns dos astros que formam
o Sistema Solar.

ÎÎ Conhecer a importância histórica das
constelações e seus usos por alguns povos.
ÎÎ Associar o movimento aparente das constelações
aos movimentos da Terra.
ÎÎ Aprender a identificar algumas das constelações
que podem ser vistas no céu brasileiro.

ÎÎ Compreender o que é referencial e a descrição
de um movimento.
ÎÎ Conhecer o movimento de rotação do planeta
Terra e o movimento aparente do Sol e de outras
estrelas.
ÎÎ Aprender sobre o movimento de translação
da Terra e associá-lo à duração de um ano
terrestre. Saber que existe relação entre o
movimento de translação e as estações do ano.

ÎÎ Reconhecer que a Lua muda de aspecto a cada
dia.
ÎÎ Associar o movimento da Lua ao redor da Terra
às mudanças de fase da Lua.
ÎÎ Observar a mudança de fases da Lua, concluindo
sobre sua periodicidade.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Investigar
o assunto

Álbum de Ciências

Para ler
e escrever melhor

Pontos
luminosos

A Bandeira
do Brasil e as
constelações

Aprenda a se
orientar pelos
astros

ÎÎ Perceber
as diferenças
que podem ser
observadas
sem o auxílio
de instrumentos
nos astros
visíveis no céu
noturno.
ÎÎ Realizar
observações
e registros de
um fenômeno.
ÎÎ Identificar
mudanças
que ocorrem
na posição
aparente dos
astros no céu ao
longo da noite.

ÎÎ Reconhecer
constelações
na bandeira
brasileira.
ÎÎ Compreender
que um mapa
celeste serviu de
inspiração
para a
composição dos
elementos da
bandeira.

ÎÎ Identificar
a constelação
Cruzeiro do Sul
no céu noturno.
ÎÎ Aprender a
localizar os
pontos cardeais
com base na
posição da
constelação
Cruzeiro do Sul.

O mundo que
queremos
As mulheres na
Astronomia
ÎÎ Conhecer
algumas
mulheres que
deram
importantes
contribuições
para a
Astronomia.
ÎÎ Discutir sobre
o preconceito
contra a mulher
e propor
formas de
combatê-lo.

Dias e noites em
uma estação
espacial
ÎÎ Conhecer o
que é a Estação
Espacial
Internacional
e qual é a sua
função.
ÎÎ Observar
como a divisão
entre dia e noite
na superfície
terrestre é vista
do espaço.
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Geografia
5º ANO (1º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Conhecer os setores econômicos
(primário, secundário e terciário).
ÎÎ Identificar atividades
predominantes na área urbana e na
área rural.
ÎÎ Reconhecer as atividades ligadas
à agropecuária.
ÎÎ Compreender o que são recursos
naturais e distingui-los em renováveis
e não renováveis.
ÎÎ Distinguir a produção artesanal da
produção industrial.

1

População
e trabalho

ÎÎ Perceber a evolução da atividade
industrial.
ÎÎ Reconhecer as atividades de
comércio e de serviços.
ÎÎ Perceber as inter-relações entre
as atividades de trabalho do campo
e da cidade.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF04GE04: Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo e
da cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações,
de ideias e de pessoas.

1. Quantos somos
e onde vivemos

ÎÎ EF04GE07: Comparar as
características do trabalho no
campo e na cidade.
ÎÎ EF04GE08: Descrever e
discutir o processo de produção
(transformação de matériasprimas), circulação e consumo de
diferentes produtos.
ÎÎ EF04GE10: Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças.

2. Movimentos migratórios

3. O Brasil e suas diferenças
sociais
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E N S I N O

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

F U N D A M E N T A L

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor

O mundo que queremos

ÎÎ Conhecer aspectos relacionados à distribuição da população
brasileira no território.

Os direitos das mulheres
no Brasil

Construindo uma sociedade
mais justa

ÎÎ Compreender o significado de crescimento natural ou vegetativo.

ÎÎ Ler e compreender um
texto sequencial-temporal.

ÎÎ Reconhecer que o Brasil
é um país marcado por
desigualdades sociais.

ÎÎ Reconhecer a maior participação da mulher no mercado de trabalho.
ÎÎ Reconhecer o papel da mulher no sustento da família.
ÎÎ Identificar a existência de desigualdades entre homens e mulheres
no mercado de trabalho.

1

ÎÎ Identificar as marcas
temporais do texto.

ÎÎ Perceber o envelhecimento da população brasileira, identificando
suas causas.

ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em
um organizador gráfico.

ÎÎ Entender o conceito de migração e suas causas.

ÎÎ Escrever um texto sobre
a evolução dos direitos
dos idosos.

ÎÎ Perceber a existência de
desigualdades sociais no
lugar de vivência.
ÎÎ Elaborar cartazes para
retratar as desigualdades
sociais.

ÎÎ Compreender as diferenças entre migração externa e migração
interna.
ÎÎ Conhecer os motivos que atraem imigrantes ao Brasil.
ÎÎ Identificar os principais destinos dos emigrantes brasileiros
no exterior.
ÎÎ Conhecer os principais fluxos migratórios ocorridos no território
brasileiro.
ÎÎ Perceber as desigualdades sociais existentes no Brasil.
ÎÎ Reconhecer que a desigualdade social é reflexo da má distribuição
de renda.
ÎÎ Adquirir uma postura crítica a respeito da desigualdade social
no país, compreendendo as origens desse problema.
ÎÎ Reconhecer as desigualdades entre brancos e negros no Brasil.
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Geografia
5º ANO (2º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS

BNCC

ÎÎ Conhecer as origens e as funções
de algumas cidades brasileiras.

Habilidades da Base Nacional Comum
Curricular em foco nesta unidade

ÎÎ Compreender o que é urbanização.

ÎÎ EF05GE03: Identificar as formas
e funções das cidades e analisar
as mudanças sociais, econômicas
e ambientais provocadas pelo seu
crescimento.

ÎÎ Reconhecer o crescimento da
população urbana no Brasil.
ÎÎ Compreender o papel da
industrialização para o crescimento
da urbanização.
ÎÎ Refletir sobre a relação entre o
espaço urbano e o espaço rural
atualmente.

2

A
urbanização
brasileira

ÎÎ Reconhecer aspectos da interação
entre cidades em uma rede urbana
e conhecer uma proposta de
hierarquia urbana.
ÎÎ Analisar alguns problemas
vivenciados nas cidades.

ÎÎ EF05GE04: Reconhecer as
características da cidade e analisar
as interações entre a cidade e o
campo e entre cidades na rede
urbana.
ÎÎ EF05GE08: Analisar
transformações de paisagens nas
cidades, comparando sequência
de fotografias, fotografias aéreas
e imagens de satélite de épocas
diferentes.
ÎÎ EF05GE09: Estabelecer conexões e
hierarquias entre diferentes cidades,
utilizando mapas temáticos e
representações gráficas.
ÎÎ EF05GE12: Identificar órgãos
do poder público e canais de
participação social responsáveis por
buscar soluções para a melhoria da
qualidade de vida (em áreas como
meio ambiente, mobilidade, moradia e
direito à cidade) e discutir propostas
implementadas por esses órgãos que
afetam a comunidade em que vive.
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CAPÍTULOS

1. As cidades
brasileiras

2. O processo
de urbanização
no Brasil

3. As cidades
e suas relações

4. As cidades
e seus problemas

E N S I N O

OBJETIVOS DO CAPÍTULO
ÎÎ Identificar as características das cidades.
ÎÎ Conhecer a origem de algumas cidades brasileiras, considerando
suas dimensões históricas e espaciais.
ÎÎ Reconhecer a existência de diferentes funções das cidades.
ÎÎ Reconhecer transformações ocorridas nas paisagens das cidades.
ÎÎ Conhecer diferentes formas de representação das cidades.
ÎÎ Reconhecer o crescimento da população urbana no Brasil.
ÎÎ Compreender o que é taxa de urbanização.
ÎÎ Compreender a importância da cafeicultura para o desenvolvimento
industrial brasileiro e sua concentração inicial na Região Sudeste do
país.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor
A expansão da cafeicultura no
Brasil
ÎÎ Ler e compreender um texto
expositivo com estrutura de
sequência temporal.
ÎÎ Perceber a importância de
marcadores textuais na
estruturação do texto.

O mundo que queremos
Acessibilidade para ir e vir
ÎÎ Conhecer o que é
acessibilidade.
ÎÎ Reconhecer que o
transporte público deve ser
acessível às pessoas com
deficiência ou mobilidade
reduzida.

ÎÎ Escrever um texto com
estrutura de sequência
com base em um modelo.

ÎÎ Compreender o papel da industrialização na produção do espaço
urbano.
ÎÎ Refletir sobre a relação entre o espaço urbano e o espaço rural
atualmente.
ÎÎ Reconhecer aspectos da interação entre cidades em uma rede urbana.
ÎÎ Conhecer a classificação da hierarquia urbana brasileira proposta
pelo IBGE.
ÎÎ Refletir sobre as desigualdades sociais no espaço urbano.
ÎÎ Analisar alguns dos problemas vivenciados nas cidades brasileiras.
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Geografia
5º ANO (3º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer a modernização das
atividades econômicas.
ÎÎ Identificar a evolução dos meios
de comunicação.
ÎÎ Identificar a evolução tecnológica
dos meios de transporte.
ÎÎ Conhecer diferentes fontes de
energia e sua utilização.

3

Tecnologia
e energia
conectando
pessoas
e espaços

BNCC

"Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF05GE05: Identificar e comparar
as mudanças dos tipos de trabalho
e desenvolvimento tecnológico
na agropecuária, na indústria, no
comércio e nos serviços.
ÎÎ EF05GE06: Identificar e comparar
transformações dos meios de
transporte e de comunicação.
ÎÎ EF05GE07: Identificar os diferentes
tipos de energia utilizados na
produção industrial, agrícola
e extrativa e no cotidiano das
populações.

CAPÍTULOS

1. A modernização das
atividades econômicas

2. Os avanços nas
comunicações

3. A evolução tecnológica
dos meios de transporte

4. Fontes de energia
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E N S I N O

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Para ler e escrever melhor
O bonde

ÎÎ Reconhecer que a tecnologia de informação transformou as atividades
de trabalho.

ÎÎ Compreender e produzir um
texto descritivo.

ÎÎ Compreender a evolução das técnicas e do modo de produzir
mercadorias.

ÎÎ Conhecer características de
um meio de transporte antigo
e de um meio de transporte
moderno.

ÎÎ Compreender que a evolução dos meios de comunicação está
relacionada ao desenvolvimento tecnológico.
ÎÎ Compreender que a internet transformou os meios de comunicação.

1

SEÇÕES ESPECIAIS

ÎÎ Identificar a modernização das atividades econômicas.

ÎÎ Reconhecer diferentes meios de comunicação e explorar suas
características principais.

F U N D A M E N T A L

O mundo que queremos
Energia elétrica e meio
ambiente
ÎÎ Conscientizar-se sobre a
importância de economizar
energia elétrica.
ÎÎ Reconhecer que, para gerar
eletricidade, são causados
diversos impactos sociais
e ambientais.
ÎÎ Apoiar ações que contribuam
para a economia de energia.

ÎÎ Comparar meios de transporte do passado e do presente.
ÎÎ Conhecer a evolução de alguns meios de transporte.
ÎÎ Refletir sobre o papel do desenvolvimento tecnológico
na modernização dos meios de transporte.
ÎÎ Compreender o significado de energia e identificar diferentes fontes.
ÎÎ Reconhecer que a descoberta da energia elétrica e do petróleo
transformou o modo de vida, as atividades econômicas e os meios
de transporte e de comunicação.
ÎÎ Distinguir diferentes maneiras de obtenção e de utilização das fontes
de energia.
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Geografia
5º ANO (4º BIMESTRE)

G E O G R A F I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS
TEMAS
ÎÎ Reconhecer o que é qualidade
ambiental.
ÎÎ Compreender como ocorrem
alguns problemas ambientais.
ÎÎ Perceber como os problemas
ambientais podem ser evitados
ou solucionados.
ÎÎ Reconhecer de que maneira
os órgãos do poder público e os
cidadãos são responsáveis pela
busca por melhorias na qualidade
ambiental.

4

220

Ambiente
e qualidade
de vida

BNCC

Habilidades da Base Nacional
Comum Curricular em foco nesta
unidade
ÎÎ EF05GE10: Reconhecer e comparar
atributos da qualidade ambiental
e algumas formas de poluição
dos cursos de água e dos oceanos
(esgotos, fluentes industriais,
marés negras etc.).
ÎÎ EF05GE11: Identificar e descrever
problemas ambientais que
ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias
poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.), propondo
soluções (inclusive tecnológicas)
para esses problemas.
ÎÎ EF05GE12: Identificar órgãos
do poder público e canais de
participação social responsáveis
por buscar soluções para a
melhoria da qualidade de vida
(em áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à
cidade), e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos
que afetam a comunidade em
que vive.

CAPÍTULOS

1. Os problemas
ambientais onde
você vive: o lixo

2. Os problemas
ambientais onde
você vive: a
poluição do ar

3. Os problemas
ambientais onde
você vive: a
poluição das
águas

4. Participação
do governo e
da população
na melhoria da
qualidade de vida

E N S I N O

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

ÎÎ Reconhecer o que é qualidade ambiental.
ÎÎ Conhecer os destinos do lixo no Brasil.
ÎÎ Identificar problemas ambientais gerados pelo excesso de lixo.

ÎÎ Conhecer algumas causas da poluição do ar.
ÎÎ Identificar consequências da poluição do ar às pessoas
e ao ambiente.

ÎÎ Compreender como ocorre o problema ambiental da poluição
das águas.
ÎÎ Perceber a importância de ações para evitar a poluição das águas.

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS

Para ler e escrever melhor
Vamos dar um final mais feliz
para as embalagens?
ÎÎ Desenvolver a capacidade
de compreensão de texto.
ÎÎ Reconhecer a importância
de atitudes responsáveis
em relação ao consumo
e ao desperdício.
ÎÎ Reconhecer a redução do
consumo, a reutilização e
a reciclagem de materiais
como maneiras de ajudar
na conservação do meio
ambiente.
ÎÎ Compreender e aplicar
algumas atitudes que
contribuam para sua
formação cidadã.

O mundo que queremos
A chuva ácida
ÎÎ Ler e compreender um
texto com estrutura de
causa-consequência.
ÎÎ Analisar e selecionar
informações contidas no
texto, separando-as em
um organizador gráfico.
ÎÎ Escrever um texto
com estrutura de
causa-consequência.

ÎÎ Reconhecer de que maneira os órgãos do poder público e os cidadãos
são responsáveis pela busca por melhorias na qualidade ambiental.
ÎÎ Conhecer alguns canais de participação social.
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História
5º ANO (1º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS
ÎÎ Diferenciar o modo de vida nômade do
sedentário e reconhecer o processo de
fabricação de ferramentas e a crescente
intervenção humana sobre a natureza.
ÎÎ Conhecer algumas civilizações antigas
e identificar características como o
planejamento urbano, o início do
comércio e a importância da religião.
ÎÎ Refletir sobre o início da divisão social
do trabalho e a organização social
a partir dela.
ÎÎ Compreender a formação dos
grupos sociais em clãs e tribos e,
posteriormente, em núcleos maiores
e com organização política, como as
cidades.
ÎÎ Compreender o conceito de cultura
material, associando-o à produção
material da vida humana.
ÎÎ Refletir sobre as relações entre cultura
material, memória, identidade e história
de um povo.

1

A formação
dos povos

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF05HI01: Identificar os processos
de formação das culturas e dos
povos, relacionando- os com o espaço
geográfico ocupado.
ÎÎ EF05HI02: Identificar os mecanismos
de organização do poder político
com vistas à compreensão da ideia
de Estado e/ou de outras formas de
ordenação social.

1. Fixação dos
grupos humanos

ÎÎ EF05HI03: Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
ÎÎ EF05HI07: Identificar os processos
de produção, hierarquização e difusão
dos marcos de memória e discutir a
presença e/ou a ausência de diferentes
grupos que compõem a sociedade na
nomeação desses marcos de memória.

2. Grupos organizados
e agricultura

ÎÎ Problematizar a escolha da escrita
como marco do processo de transmissão
de saberes, culturas e histórias.

3. Novas formas
de organização

4. Registros de
memória: cultura
material
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO
ÎÎ Diferenciar o modo de vida nômade do sedentário e compreender as
principais implicações do sedentarismo no desenvolvimento da história
humana.
ÎÎ Identificar instrumentos feitos no período Paleolítico e no período Neolítico,
reconhecendo as particularidades dos povos que os utilizavam, suas técnicas
de fabricação e os materiais utilizados.
ÎÎ Reconhecer o processo de sofisticação das ferramentas e o crescente
domínio do ser humano sobre a natureza a partir do estabelecimento em locais
fixos.
ÎÎ Identificar o papel da agricultura e da criação de animais para o início das
civilizações.
ÎÎ Refletir sobre as relações entre seres humanos e meio ambiente, avaliando
os locais de ocupação dos primeiros grupos humanos, como os sambaquis.
ÎÎ Reconhecer o excedente alimentar permitido pela atividade agrícola
como fator que favoreceu o crescimento populacional e a especialização do
trabalho.
ÎÎ Estudar formas de organização social de grupos sedentários e o
estabelecimento de hierarquias sociais e políticas.
ÎÎ Relacionar as primeiras ocupações humanas na África e Ásia às regiões de
rios, reconhecendo os motivos que levavam a essa preferência.
ÎÎ Compreender a importância dos rios para o estabelecimento de grupos
humanos, levando em consideração a agricultura, a pecuária e outras
atividades de subsistência.
ÎÎ Conhecer algumas civilizações antigas e identificar características como
o planejamento urbano, o início do comércio e a importância da religião.
ÎÎ Refletir sobre o início da divisão social do trabalho e a organização social.
ÎÎ Compreender a formação dos grupos sociais em clãs e tribos e,
posteriormente,
em núcleos maiores e com organização política, como as cidades.
ÎÎ Identificar o início das instituições estatais a partir do excedente de
produção e o desenvolvimento do comércio.
ÎÎ Refletir sobre as funções exercidas por cada um nas civilizações abordadas,
reconhecendo a divisão entre setores produtivos, administrativos e
aristocráticos.
ÎÎ Problematizar o estabelecimento de autoridades sociais perante um grupo.
ÎÎ Reconhecer a indistinção entre política e religião em sociedades antigas,
compreendendo o papel exercido pelos templos religiosos no âmbito da vida
urbana.

Para ler e
O mundo
Como as pessoas
escrever melhor que queremos faziam para...
A Preservação de
fontes históricas
ÎÎ Compreender a
importância do
armazenamento
e da preservação
de fontes
históricas.
ÎÎ Conhecer
algumas
instituições
de guarda e
preservação
de fontes
documentais,
como arquivos,
museus e
bibliotecas.
ÎÎ Descrever uma
fonte histórica
facilmente
encontrada
em casa ou
na escola,
destacando a
importância
desse registro
do passado.

O trabalho de
preservação
dos vestígios
históricos
ÎÎ Conhecer
aspectos da
preservação
de vestígios
históricos
no Brasil.
ÎÎ Valorizar as
políticas de
preservação
do patrimônio
histórico
material
brasileiro.

Agasalhar-se
ÎÎ Conhecer
diferentes modos
de se vestir
e de produzir
vestimentas, da
Pré-História até
os dias atuais.
ÎÎ Comparar
diferentes
formas de
vestir-se
ao longo
do tempo,
identificando
mudanças e
permanências.

Atividade
divertida
Mensagem
secreta
ÎÎ Identificar
um tipo
particular
de fonte
histórica
material.
ÎÎ Compreender
a importância
das fontes
históricas
para o estudo
do passado
humano.
ÎÎ Recordar,
de forma
lúdica, parte
do conteúdo
estudado
nesta unidade.

ÎÎ Compreender o conceito de cultura material associando-o à produção
material da vida humana.
ÎÎ Refletir sobre as relações entre cultura material, memória, identidade e
história de um povo.
ÎÎ Identificar o modo de vida e os objetos que utilizamos hoje como fruto de
realizações humanas.
ÎÎ Reconhecer o que são elementos simbólicos e identificar exemplos no
passado e no presente.
ÎÎ Relacionar a produção material ao conjunto de práticas, valores e crenças
de um povo, bem como às características do ambiente em que este habita e
trabalha.
ÎÎ Refletir sobre a cultura material como importante fonte para o trabalho de
interpretação do passado.
ÎÎ Conhecer aspectos do início da escrita em diferentes civilizações e discutir a
importância da escrita para as sociedades humanas até hoje.
ÎÎ Problematizar a escolha da escrita como marco do início da História.
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História
5º ANO (2º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Reconhecer o processo de
formação de uma estrutura estatal
pelo crescimento populacional, a
expansão das cidades e as demandas
organizativas e militares.
ÎÎ Conhecer alguns dos povos
que formaram a Mesopotâmia e
reconhecer suas principais
características e seus legados
culturais.
ÎÎ Entender a divisão social em Atenas
e compreender as particularidades
da democracia e da cidadania na
Antiguidade.
ÎÎ Refletir sobre a efetivação da
cidadania no Brasil, considerando
o processo histórico ocorrido entre
o Império e a implementação da
República e os desafios dos tempos
atuais.

2

Os primeiros
núcleos
populacionais

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
ÎÎ EF05HI01: Identificar os processos
de formação das culturas e dos
povos, relacionando-os com o
espaço geográfico ocupado.
ÎÎ EF05HI02: Identificar os
mecanismos de organização
do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado e/
ou de outras formas de ordenação
social.

1. Os primeiros
núcleos
populacionais

ÎÎ EF05HI04: Associar a noção
de cidadania com os princípios
de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
ÎÎ EF05HI05: Associar o conceito de
cidadania à conquista de direitos
dos povos e das sociedades,
compreendendo-o como conquista
histórica.

2. A organização
da vida social

3. Cidades e impérios
na Mesopotâmia

4. Cidadania
no passado
e no presente
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO
ÎÎ Identificar as transformações ocorridas no modo de vida dos seres
humanos no período Neolítico com o desenvolvimento da agricultura.
ÎÎ Compreender a formação das primeiras aldeias neolíticas
e seu processo de desenvolvimento para cidades, com o advento
do comércio.
ÎÎ Refletir sobre a especialização do trabalho possibilitada pelo
excedente produtivo e a decorrente divisão social dos ofícios.
ÎÎ Compreender características da organização política e urbana
de cidades mesopotâmicas e egípcias.
ÎÎ Reconhecer o processo de formação de uma estrutura estatal
a partir do crescimento populacional, a expansão das cidades
e as demandas administrativas e militares.
ÎÎ Relacionar a criação da escrita ao contexto de necessidade de
registro de dados populacionais e financeiros.
ÎÎ Identificar algumas características de cidades sumérias e egípcias
e compará-las, compreendendo a complexidade das civilizações da
Antiguidade.
ÎÎ Reconhecer as diferenças no poder político descentralizado
em relação ao centralizado, analisando casos pertinentes aos
dois modelos.
ÎÎ Identificar aspectos do politeísmo e associá-lo a civilizações
antigas, como a egípcia e a mesopotâmica.
ÎÎ Conhecer alguns dos povos que formaram a Mesopotâmia,
reconhecer suas principais características e seus legados culturais.
ÎÎ Identificar a posição estratégica da Mesopotâmia, entre outros
aspectos, como fator fundamental para a instabilidade política da
região na Antiguidade.
ÎÎ Refletir sobre os processos de domínio de um povo sobre o outro
desde 6.000 anos atrás, compreendendo as disputas e as conquistas
pela busca por melhores locais de estabelecimento.
ÎÎ Compreender a dinâmica das línguas e refletir sobre suas
permanências e transformações ao longo do tempo.

Para ler e
O mundo que Como as pessoas
escrever melhor
queremos
faziam para...
A cidade de Çatal
Hüyük
ÎÎ Ler, interpretar
textos e
identificar
informações.
ÎÎ Compreender
algumas
características
de diferentes
cidades antigas
e compará-las.

Cidadania e
igualdade:
uma conquista
histórica
ÎÎ Refletir
sobre a
organização
social e
política nas
sociedades
antigas sob a
perspectiva
da cidadania.
ÎÎ Compreender
o exercício da
cidadania como
uma construção
histórica.

Atividade
divertida

Escrever no
Egito Antigo

Qual é a
cidade?

ÎÎ Compreender
aspectos
da escrita
desenvolvida
no Egito antigo,
como sua
função social, a
preparação das
tintas e os
materiais
utilizados.
ÎÎ Discutir o papel
dos escribas na
sociedade
egípcia
reconhecendo
a importância de
suas tarefas no
funcionamento
do Império e sua
posição social de
prestígio.
ÎÎ Conhecer as
escritas
hieroglífica
e demótica.

ÎÎ Reforçar
conteúdos
estudados
ao longo da
unidade de
maneira
instigante,
desafiadora
e divertida.

ÎÎ Discutir o conceito de cidadania considerando sua perspectiva
histórica e a assimilação no presente.
ÎÎ Refletir sobre os códigos de leis antigos e atuais e sua relação
com os direitos sociais e políticos de um povo.
ÎÎ Estudar a divisão social em Atenas e compreender as
particularidades da democracia e da cidadania na Antiguidade
ateniense.
ÎÎ Refletir sobre a efetivação da cidadania no Brasil, considerando
o processo histórico ocorrido entre o Império e a implementação
da República e os desafios dos tempos atuais.
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História
5º ANO (3º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A

UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS

ÎÎ Compreender o fenômeno religioso
entre as civilizações antigas e sua
importância nos contextos social
e político.
ÎÎ Conhecer a origem das religiões
politeístas e monoteístas e identificar
suas semelhanças e diferenças.
ÎÎ Compreender os conceitos de
patrimônio material e patrimônio
imaterial e sua aplicabilidade em relação
aos patrimônios de civilizações da
Antiguidade.
ÎÎ Discutir aspectos do cotidiano entre
os povos antigos, com destaque para
a organização urbana e as atividades
cotidianas.
ÎÎ Discutir alguns aspectos do
desenvolvimento científico e tecnológico
entre alguns povos da Antiguidade.

3

A vida na
Antiguidade

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco nesta
unidade
ÎÎ EF05HI01: Identificar os processos
de formação das culturas e dos
povos, relacionando- os com o espaço
geográfico ocupado.

1. Cultura e religião

ÎÎ EF05HI03: Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
ÎÎ EF05HI06: Comparar o uso de
diferentes linguagens e tecnologias
no processo de comunicação e avaliar
os significados sociais, políticos e
culturais atribuídos a elas.
ÎÎ EF05HI10: Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade
e analisar mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do tempo.

2. Patrimônio cultural
dos povos antigos

ÎÎ Conhecer aspectos da concepção de
infância entre diferentes povos antigos.

3. O cotidiano no
mundo antigo

4. Atividades
econômicas e
tecnológicas na
Antiguidade
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO

ÎÎ Compreender o fenômeno religioso entre as civilizações antigas
e a sua importância nos contextos social e político.
ÎÎ Diferenciar politeísmo de monoteísmo comparando
características de religiões nessas categorias.
ÎÎ Refletir sobre a história das religiões praticadas no presente
a partir do conhecimento da gênese das religiões entre as
civilizações antigas.
ÎÎ Conhecer religiões milenares, podendo identificar o local de
origem e caracterizá-las em suas diferentes crenças, doutrinas e
ritos.
ÎÎ Aplicar os conceitos de patrimônio material e imaterial em
relação aos patrimônios de sociedades da Antiguidade.
ÎÎ Identificar patrimônios relacionados a diversos povos antigos,
entre eles os egípcios e os povos do vale do rio Indo.
ÎÎ Refletir sobre a circulação da cultura no mundo antigo, podendo
compreender as trocas culturais como influências mútuas
e constantes entre povos da Antiguidade.
ÎÎ Destacar a importância da preservação dos patrimônios
culturais para o estabelecimento de noções de identidade,
pertencimento e historicidade.
ÎÎ Compreender aspectos do cotidiano dos povos antigos, com
destaque para a organização urbana, as atividades cotidianas
e os papéis de gênero.
ÎÎ Refletir sobre o modo como os povos antigos viviam
e estabelecer comparações entre passado e presente.
ÎÎ Discutir criticamente o papel das mulheres entre os povos
da Antiguidade.
ÎÎ Conhecer aspectos da concepção de infância entre diferentes
povos antigos, compreendendo a forma como costumavam
educar as crianças.
ÎÎ Comparar a educação promovida pelas sociedades entre si
e em relação a homens e mulheres.

Para ler e
escrever
melhor
O respeito às
religiões e a
tolerância
religiosa
ÎÎ Promover
a leitura e a
interpretação
de um texto
reflexivo.
ÎÎ Discutir
o uso do termo
“tolerância”
com base em
sua definição
e aplicação no
contexto das
relações
inter-religiosas.

O mundo que
queremos
Mbanza Kongo,
em Angola,
recebe título
de Patrimônio
Mundial da
Unesco
ÎÎ Apresentar
aos alunos
um patrimônio
cultural da
humanidade:
Mbanza Kongo.
ÎÎ Relacionar o
patrimônio de
Mbanza Kongo
a aspectos
da cultura
afro-brasileira,
identificando
aproximações
entre o
patrimônio
africano e o
brasileiro.
ÎÎ Reconhecer
a importância
da elevação
de Mbanza
Kongo a
patrimônio
cultural da
humanidade.

Como as
pessoas
faziam para...

Atividade
divertida

Mumificar
os mortos

Desafio da
História

ÎÎ Identificar a
relação entre
a prática de
mumificação
e a religiosidade
egípcia da
Antiguidade.
ÎÎ Conhecer
informações
sobre o processo
de mumificação,
tais como
técnicas e
conhecimentos
aplicados.

ÎÎ Reforçar
conteúdos
estudados
ao longo da
unidade de
maneira
instigante,
desafiadora
e divertida.
ÎÎ Estimular as
habilidades
de aplicação
do que foi
aprendido,
raciocínio
e atenção.

ÎÎ Identificar as principais atividades econômicas entre os povos
da Antiguidade.
ÎÎ Compreender o processo de especialização do trabalho
e o fenômeno de surgimento de novas profissões no cotidiano
da vida urbana.
ÎÎ Compreender o desenvolvimento de campos científicos, como
a medicina e a matemática, avaliando sua aplicação prática entre
as civilizações antigas.
ÎÎ Discutir a construção de grandes obras, como as pirâmides
e os sistemas de irrigação, relacionando-os aos conhecimentos
e às necessidades desenvolvidos pelos povos antigos.
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História
5º ANO (4º BIMESTRE)

H I S T Ó R I A
UNIDADE

TÍTULO

OBJETIVOS DOS TEMAS
ÎÎ Conhecer algumas das principais
medidas de tempo e seus respectivos
instrumentos de medição.
ÎÎ Discutir questões relativas à passagem
do tempo e sua percepção, considerando
a possibilidade de diferentes durações.
ÎÎ Reconhecer os diferentes tipos de
fontes históricas e a aplicação de
métodos e técnicas de interpretação por
historiadores e arqueólogos.
ÎÎ Identificar o ofício de diferentes
profissionais no processo de pesquisa
e escrita de estudos históricos, podendo
valorizá-los no mundo do trabalho.
ÎÎ Discutir sobre o conceito de memória
e seus usos, considerando as dimensões
coletiva e individual, pública e privada.

4

Ação do tempo
e herança
cultural

ÎÎ Refletir sobre a construção e a
importância dos marcos de memória
para as minorias e para a sociedade
como um todo.
ÎÎ Compreender a filosofia antiga como
um legado cultural das civilizações
antigas à mentalidade ocidental atual.

BNCC

CAPÍTULOS

Habilidades da BNCC em foco
nesta unidade
ÎÎ EF05HI07: Identificar os processos
de produção, hierarquização e difusão
dos marcos de memória e discutir a
presença e/ou a ausência de diferentes
grupos que compõem a sociedade na
nomeação desses marcos de memória.

1. Humanidade
e o tempo

ÎÎ EF05HI08: Identificar formas de
marcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo os
povos indígenas originários e os povos
africanos.
ÎÎ EF05HI09: Comparar pontos de
vista sobre temas que impactam a
vida cotidiana no tempo presente, por
meio do acesso a diferentes fontes,
incluindo orais.

2. Investigação
histórica

ÎÎ EF05HI10: Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade
e analisar mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do tempo.

3. Marcos
de memória

4. Registros
de memória
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E N S I N O

F U N D A M E N T A L

1

SEÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVOS DO CAPÍTULO

ÎÎ Refletir sobre a passagem do tempo por meio de mudanças
e permanências.
ÎÎ Diferenciar tempo histórico de tempo cronológico.
ÎÎ Compreender a função dos relógios e calendários como
instrumentos de medição do tempo, reconhecendo as variadas formas
que eles assumem em diferentes civilizações.
ÎÎ Conhecer interpretações de filósofos gregos sobre a relação entre o
tempo e as transformações.
ÎÎ Discutir questões relativas à passagem do tempo e sua percepção,
considerando a possibilidade de diferentes durações.
ÎÎ Discutir o conceito de documento histórico, compreendendo sua
importância na construção do conhecimento sobre
o passado.
ÎÎ Refletir sobre a relação entre documento e escrita da história,
avaliando como a escolha de fontes reverbera na construção
de narrativas com funções política e social.
ÎÎ Reconhecer os diferentes tipos de fontes históricas e a aplicação de
métodos e técnicas de interpretação por historiadores e arqueólogos.
ÎÎ Identificar o ofício de diferentes profissionais no processo de
pesquisa e escrita de estudos históricos, podendo valorizá-los no
mundo do trabalho.
ÎÎ Discutir sobre o conceito de memória e seus usos, considerando as
dimensões coletiva e individual, pública e privada.
ÎÎ Relacionar a memória a fatores diversos, desde a manifestação de
expressões culturais até lutas políticas.
ÎÎ Refletir sobre a construção e a importância dos marcos de memória
para as minorias e para a sociedade como um todo.
ÎÎ Compreender os usos políticos da memória histórica na construção
de narrativas nacionais com pretensões hegemonistas.
ÎÎ Compreender os seres humanos e as sociedades como fruto
de seu tempo e agentes de transformações.
ÎÎ Conhecer aspectos da produção de conhecimento no campo
da história oral.

Para ler e
escrever melhor

O mundo que
queremos

Como as pessoas
faziam para...

Os vestígios e a
ação do tempo

Preservação de
fontes oficiais

ÎÎ Ler e comparar
textos científicos
sobre o mesmo
assunto.
ÎÎ Conhecer e
interpretar figuras
de linguagem.
ÎÎ Refletir sobre
aspectos da
construção
do argumento
em um texto
científico.

ÎÎ Compreender
a importância
da memória
para a história
de uma
sociedade.
ÎÎ Avaliar como
os debates
sobre a
memória se
inserem na
atualidade.
ÎÎ Valorizar
movimentos
sociais por
memória,
reconhecendo
sua função
na construção
da narrativa
nacional.
ÎÎ Evidenciar
medidas para
garantir acesso
amplo a
documentos
que informam
sobre
determinados
momentos
históricos
e políticos
nacionais.

Produzir e divulgar
conhecimento
histórico
ÎÎ Conhecer as
etapas da produção
acadêmica do
conhecimento
histórico no Brasil.
ÎÎ Reconhecer a
importância
do rigor científico
para a produção de
historiografia de
qualidade.

Atividade
divertida
Restauração
artística
ÎÎ Reforçar
conteúdos
estudados
ao longo da
unidade de
maneira
instigante,
desafiadora
e divertida.
ÎÎ Estimular
as habilidades
de aplicação
do que foi
aprendido,
raciocínio
e atenção.

ÎÎ Discutir e aplicar os conceitos de patrimônio material
e patrimônio imaterial.
ÎÎ Compreender a relação entre patrimônio histórico e legado cultural.
ÎÎ Identificar patrimônios históricos produzidos na Antiguidade
e reconhecer neles possíveis contatos entre os povos.
ÎÎ Relacionar estética e funcionalidade aos valores e às tecnologias de
um povo em determinada época.
ÎÎ Compreender a filosofia antiga como um legado cultural das
civilizações antigas à mentalidade ocidental atual.
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Português
5º ANO (1º E 2º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

1

2

Eu me divirto

Eu entro em cena

Texto 2

ÎÎ Crônica

ÎÎ Poema visual

O torcedor
(Carlos Drummond
de Andrade)

Relógio (Adriano Bitarães
Neto), Xícara (Fabio Sexugi),
Carretel (Gastão Debreix)

ÎÎ Texto dramático

ÎÎ Resenha crítica

A linha mágica
(Sean Taylor)

Crítica: Peça sobre viagem no tempo
acerta na combinação de real e
virtual (Gabriela Romeu)

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

3
4
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Eu me comunico

Eu quero ser...

Texto 2

ÎÎ História em quadrinhos

ÎÎ Texto expositivo

Calvin e Haroldo
(Bill Watterson)

Sinais que falam

ÎÎ Diário de campo

ÎÎ Entrevista

Diário de um paleontólogo
(William Nava)

Profissão: desenhista de
dinossauro
(Thais Caramico)

E N S I N O

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

Oralidade

Oficina das
palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Formação
de palavras
(composição)
ÎÎ Formação de
palavras (derivação)

ÎÎ Palavras com
pronúncia igual
ÎÎ As palavras POR
QUE, PORQUE,
POR QUÊ e
PORQUÊ

ÎÎ Contando
histórias
divertidas

ÎÎ Escrevendo
com palavras
compostas

ÎÎ Crônica

ÎÎ Instruções de jogo

ÎÎ Pronome pessoal
ÎÎ Pronome
demonstrativo

ÎÎ Acentuação
de palavras
monossílabas,
oxítonas e
proparoxítonas
ÎÎ Acentuação
de palavras
paroxítonas

ÎÎ Dramatizando

ÎÎ Evitando
repetições

ÎÎ Resenha crítica

ÎÎ Propaganda

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Pronome
possessivo
ÎÎ Preposição
e locução
prepositiva

ÎÎ ESA e EZA
ÎÎ TEM, TÊM, VEM
e VÊM

ÎÎ Encenando

ÎÎ Usando pronome
possessivo

ÎÎ Tirinha

ÎÎ Texto expositivo

ÎÎ Verbo
ÎÎ Verbo principal
e auxiliar

ÎÎ ICE e ISSE
ÎÎ VÊ, VEEM, LÊ
e LEEM

ÎÎ Contando
curiosidades

ÎÎ Usando
diferentes tempos
verbais

ÎÎ Entrevista

ÎÎ Resenha de filme
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Português
5º ANO (2º E 3º BIMESTRES)

L Í N G U A P O R T U G U E S A
LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

5
6

Eu vou às compras

Eu busco pistas

Texto 2

ÎÎ Propaganda

ÎÎ Artigo de opinião

Propaganda de revistas
da Turma da Mônica

Você é sempre o alvo
(Edson Gabriel Garcia)

ÎÎ Conto de enigma

ÎÎ Artigo de divulgação científica

O incrível enigma do galinheiro
(Marcos Rey)

A memória de cores das abelhas

LEITURA/ESCRITA

UNIDADE

TÍTULO UNIDADE

Texto 1

7
8
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Eu faço a diferença

Eu defendo uma opinião

Texto 2

ÎÎ Texto expositivo

ÎÎ Reportagem

Jogo dos 7 erros
(Maria Alice Furrer)

Bia, 14, criou ONG aos
seis anos de idade e ajuda
milhares de pessoas
(Bruno Molinero)

ÎÎ Apólogo

ÎÎ Artigo de opinião

Assembleia na carpintaria

Você é uma criança vaidosa?
(Rosely Sayão)

E N S I N O

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

Oralidade

Oficina das
palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Advérbio
ÎÎ Locução adverbial

ÎÎ Abreviatura,
sigla e símbolo
ÎÎ Palavras
semelhantes

ÎÎ Fazendo
propaganda

ÎÎ Usando
advérbios

ÎÎ Artigo de opinião

ÎÎ Personagem
de história em
quadrinhos

ÎÎ União de
preposição
com artigo
ÎÎ Crase

ÎÎ MAL e MAU

ÎÎ Expondo uma
invenção

ÎÎ Empregando a
crase

ÎÎ Exposição de
pesquisa

ÎÎ Notícia

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

Ortografia/
memória
visual

Dicionário

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA/
COMUNICAÇÃO ESCRITA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Gramática

F U N D A M E N T A L

Oralidade

Oficina das
palavras

Caderno do
escritor

ÎÎ Frase e oração
ÎÎ Sujeito e predicado

ÎÎ C, Ç, S, SS, SC,
SÇ e XC
ÎÎ Letra X

ÎÎ Entrevistando

ÎÎ Formando
orações

ÎÎ Exposição com
orientação

ÎÎ Carta de reclamação

ÎÎ Conjunção
ÎÎ Concordância:
artigo, adjetivo e
substantivo

ÎÎ TRAZ, TRÁS
e ATRÁS
ÎÎ MAS e MAIS

ÎÎ Realizando um
debate

ÎÎ Ligando orações

ÎÎ Apólogo

ÎÎ Discurso de
agradecimento
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BNCC Língua Portuguesa
5º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 1

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz
alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade
adequado.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.
ÎÎ (EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos
de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e
diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas
em textos, com base no contexto da frase ou do texto.
ÎÎ (EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros docampo da vida cotidiana, de acordo com
as convenções
do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os
elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência fonema-grafema regulares, contextuais
e morfológicas e palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e
compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo.
ÎÎ (EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos
infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos
presentes nesses textos digitais.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas
e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade
do texto.
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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BNCC Língua Portuguesa
5º ANO (1º BIMESTRE) UNIDADE 2

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
ÎÎ (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito
para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre
personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
ÎÎ (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa em fontes de informação
impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras
de uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
ÎÎ (EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto
e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses.
ÎÎ (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade,
os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes
sujeitos da oração.
ÎÎ (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica
de brinquedos ou livros de literatura infantil, a formatação própria
desses textos (apresentação e avaliação do produto).
ÎÎ (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto-final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.

ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.

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

ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.

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

ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou
na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada
à argumentação, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

ÎÎ (EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil
de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir
dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.

1

ÎÎ (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos
e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto,
e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.
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BNCC Língua Portuguesa
5º ANO (2º BIMESTRE) UNIDADE 3

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura
de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
ÎÎ (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
ÎÎ (EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos
ou tabelas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de
uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
ÎÎ (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade,
os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes
sujeitos da oração.
ÎÎ (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica
de brinquedos ou livros de literatura infantil, a formatação própria
desses textos (apresentação e avaliação do produto).
ÎÎ (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal
e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto-final,
dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
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BNCC Língua Portuguesa
5º ANO (2º BIMESTRE) UNIDADE 4

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam
em campos da vida social dos quais participa cotidianamente
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função social do texto), apoiando-se
em seus conhecimentos prévios sobre as condições de
produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências
realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses realizadas.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros
recursos gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras
de uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado
e futuro em tempos verbais do modo indicativo.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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BNCC Língua Portuguesa
5º ANO (3º BIMESTRE) UNIDADE 5

LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário,
identificando a estrutura, as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares fonema-grafema.
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras
de uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em
argumentações sobre produtos de mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre os mesmos.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação comunicativa,
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
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ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com
os colegas sua opinião, após a leitura.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
ÎÎ (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
ÎÎ (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário,
identificando a estrutura, as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
ÎÎ (EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos
ou tabelas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras
de uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras
(uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo
com o contexto de uso), comparando o significado de determinados
termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos
utilizados na linguagem usual.
ÎÎ (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto-final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

E N S I N O

ORALIDADE
ÎÎ (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
ÎÎ (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).
ÎÎ (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no
qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira
e terceira pessoas.

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA
ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal
e estrutura adequada à argumentação, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de
interesse, organizando resultados de pesquisa em
fontes de informação impressas ou digitais, incluindo
imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.

ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de
uso frequente com correspondências irregulares.

ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.

ÎÎ (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras
(uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com
o contexto de uso), comparando o significado de determinados
termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos
utilizados na linguagem usual.

ÎÎ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
ÎÎ (EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos
ou tabelas.

ÎÎ (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
ÎÎ (EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto
e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses.
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E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.

ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorálo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

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

ÎÎ (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos disponíveis.

ÎÎ (EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.

ÎÎ (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações)
e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
ÎÎ (EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de
referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao
gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos)
e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as
características do gênero textual.
ÎÎ (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos
em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
ÎÎ (EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem
digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com
as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
ÎÎ (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa em fontes de informação
impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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LEITURA/ESCUTA
ÎÎ (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
ÎÎ (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
ÎÎ (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
ÎÎ (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.
ÎÎ (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
ÎÎ (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
ÎÎ (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
ÎÎ (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
ÎÎ (EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos,
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for
o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
ÎÎ (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário,
identificando a estrutura, as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
ÎÎ (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras
de uso frequente com correspondências irregulares.
ÎÎ (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma
mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o
contexto de uso), comparando o significado de determinados termos
utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados
na linguagem usual.
ÎÎ (EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação
que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo,
causa, condição, finalidade.
ÎÎ (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto-final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

E N S I N O

ORALIDADE

F U N D A M E N T A L

1

ESCRITA/PRODUÇÃO ESCRITA

ÎÎ "(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado.

ÎÎ (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorálo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

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

ÎÎ (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as
características do gênero textual.

ÎÎ (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados
em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas
características linguístico-expressivas e composicionais
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).

ÎÎ (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de personagens.

ÎÎ (EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos
de interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.
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