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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a 

Reestruturação Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas 

priorizaram a concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e 

harmoniosa de todos os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se 

consolidam políticas educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal 

processo se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os 

preceitos legais, a prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o 

Ensino Fundamental, bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 

- Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do 

Plano de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. 

Esses momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, 

pois temos consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul  (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual 

do currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos 

de Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no 

que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de 

atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido  e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 
algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros 
mapas.Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú.[...] Perceberemos então que o tesouro tão 
procurado está (escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1) 



 

PLANOS DE TRABALHO 
Macroplanejamento 

Competências

Atitudes-foco do 
semestre

Aprendizagens previstas

Habilidades

PLANOS DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Macroplanejamento Semestral  

 

Competências-foco do semestre

Objetivo geral do semestre

Aprendizagens previstas

Conceitos

Critérios qualitativos 
de avaliação

Valores do semestre

5 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Critérios qualitativos 
de avaliação

Valores do semestre
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

 
Competências-foco 

 

• Resolver problemas de forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas linguagens 

humanas, sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas linguagens 

humanas, sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a informação 

acumulada 

• Avaliar criticamente dados, situações e 

fenômenos 

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações preventivas e pró-

ativas de respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da qualidade de vida 

do planeta e de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a situações que se 

configurem problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias do grupo e 

• Desenvolvimento de ações preventivas e pró-

ativas de respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da qualidade de vida 

do planeta e de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a situações que se 

configurem problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações interpessoais no 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas diferentes 

atividades propostas 

•  Cuidado com os materiais de uso pessoal e 

de uso comum 

• Utilização adequada dos sanitários 

• Utilização de procedimentos relacionados à 

alimentação e à higiene das mãos, cuidado 

e limpeza pessoal das várias partes do 

corpo 

contexto escolar 

• Postura favorável à aprendizagem, 

incluindo atenção, concentração, dedicação 

• Valorização do uso de recursos 

tecnológicos como instrumento de 

aprendizagem 

• Estímulo à participação dos colegas nas 

atividades propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Utilização da autonomia em diversas 

situações no cotidiano escolar 

 
Valores 

 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Educação Física 

Objetivo geral 

• Oportunizar à criança a prática de atividades 

de movimento e a exploração das 

habilidades fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas para o 

desenvolvimento da consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das variáveis 

• Oportunizar à criança a prática de atividades 

de movimento e a exploração das 

habilidades fisicomotoras (manipulativas, 

locomotoras e estabilizadoras) e 

perceptocognitivas básicas  para o 

desenvolvimento da consciência corporal e 

espaçotemporal, por meio das variáveis 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

psicomotoras de esquema corporal, 

lateralidade, equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, respiração, 

organização espacial e estruturação 

temporal, enfatizando as variáveis: esquema 

corporal, equilíbrio, coordenação motora 

geral e ritmo, procurando adotar atitudes de 

respeito, cooperação e solidariedade. 

psicomotoras de esquema corporal, 

lateralidade, equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora geral, relaxamento, respiração, 

organização espacial  e estruturação 

temporal, enfatizando as variáveis: 

organização espacial, estruturação temporal, 

lateralidade, relaxamento e respiração, 

procurando adotar atitudes de respeito, 

cooperação e solidariedade.   

Critérios qualitativos 
de avaliação 

• Reconhece corretamente as partes do 

próprio corpo 

• Desloca-se adequadamente no espaço 

escolar, seguindo orientações, explorando 

diferentes movimentos e materiais 

• Localiza corretamente os espaços da escola 

e se movimenta neles 

• Respeita as pessoas com quem convive 

 

• Reconhece, nomeia e indica corretamente 

as partes do próprio corpo 

• Utiliza adequadamente diferentes espaços e 

materiais como forma de exploração dos 

movimentos 

• Localiza-se corretamente nos espaços da 

escola e se movimenta neles com autonomia 

• Convive, de forma harmoniosa, dentro do 

contexto escolar 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

Habilidades 

           Fisicomotoras de Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

• Rolar lateralmente 

• Quadrupedar em diferentes direções 

• Caminhar por planos estreitos no alto 

• Correr em diferentes velocidades 

• Caminhar, correr e saltar em diferentes 

direções circundando obstáculos 

• Saltitar no lugar 

• Pular em diferentes níveis 

• Saltar horizontalmente (dança e ginástica) 

• Saltar por obstáculos no alto 

• Trotar/galopar em diferentes direções 

• Deslizar/escorregar por planos inclinados 

• Deslocar-se, apoiando-se invertidamente 

• Executar movimentos combinados de forma 

simples 

Fisicomotoras de Manipulação 

• Pegar e soltar diferentes objetos 

• Manusear diferentes materiais 

    Fisicomotoras de Locomoção 

• Rastejar em diferentes direções 

• Rolar lateralmente 

• Quadrupedar em diferentes direções 

• Caminhar por planos estreitos no alto 

• Correr em diferentes velocidades 

• Caminhar, correr e saltar em diferentes 

direções circundando obstáculos 

• Saltitar no lugar 

• Pular em diferentes níveis 

• Saltar horizontalmente (dança e ginástica) 

• Saltar por obstáculos no alto 

• Trotar/galopar em diferentes direções 

• Deslizar/escorregar por planos inclinados 

• Deslocar-se, apoiando-se invertidamente 

• Executar movimentos combinados de forma 

simples 

Fisicomotoras de Manipulação 

• Pegar e soltar diferentes objetos 

• Manusear diferentes materiais 



11 

 

 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

• Empurrar e puxar objetos ou pessoas 

• Rolar objetos de diferentes formas e 

direções 

• Lançar objetos 

• Chutar a bola em diferentes direções 

• Passar e receber a bola ou outro objeto no 

lugar 

• Quicar a bola de maneira simples 

• Executar movimentos combinados de forma 

simples 

           Fisicomotoras de Estabilização 

• Balançar e/ou inclinar o corpo 

• Alongar, nos diferentes planos 

• Virar para um lado e para o outro 

• Equilibrar-se nos diferentes planos 

• Girar o corpo 

• Rolar lateralmente 

• Contrair e relaxar os diferentes segmentos 

corporais 

• Executar movimentos combinados de forma 

• Empurrar e puxar objetos ou pessoas 

• Rolar objetos de diferentes formas e 

direções 

• Lançar objetos 

• Chutar a bola em diferentes direções 

• Passar e receber a bola ou outro objeto no 

lugar 

• Quicar a bola de maneira simples 

• Executar movimentos combinados de forma 

simples 

           Fisicomotoras de Estabilização 

• Balançar e/ou inclinar o corpo 

• Alongar, nos diferentes planos 

• Virar para um lado e para o outro 

• Equilibrar-se nos diferentes planos 

• Girar o corpo 

• Rolar lateralmente 

• Contrair e relaxar os diferentes segmentos 

corporais 

• Executar movimentos combinados de forma 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

simples 

           Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e observar o 

que for solicitado nas diferentes situações de 

aprendizagem 

• Cumprir ordens verbais e não verbais, de 

acordo com o que for solicitado/demonstrado 

pelo professor 

• Discriminar visual e auditivamente diferentes 

estímulos (objetos e sons do ambiente) 

• Reagir, de imediato, a diferentes estímulos, 

visual e/ou auditivo (freio inibitório) 

• Localizar, no tempo e espaço, objetos e 

seres  

• Imitar diferentes elementos de acordo com o 

que for solicitado 

• Imitar sons/gestos de acordo com a ordem 

dada 

• Representar situações solicitadas 

• Reproduzir movimentos simples 

simples 

           Perceptocognitivas 

• Fixar atenção (concentrar-se) e observar o 

que for solicitado nas diferentes situações de 

aprendizagem 

• Cumprir ordens verbais e não verbais, de 

acordo com o que for solicitado/demonstrado 

pelo professor 

• Discriminar visual e auditivamente diferentes 

estímulos (objetos e sons do ambiente) 

• Reagir, de imediato, a diferentes estímulos, 

visual e/ou auditivo (freio inibitório) 

• Localizar no tempo e espaço objetos e seres  

• Imitar diferentes elementos de acordo com o 

que for solicitado 

• Imitar sons/gestos de acordo com a ordem 

dada 

• Representar situações solicitadas 

• Reproduzir movimentos simples 

• Executar movimentos ritmados com e sem 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

• Executar movimentos ritmados com e sem 

melodia 

• Memorizar e reproduzir coreografias 

• Criar sons ritmados com ou sem materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar diferentes 

ritmos 

melodia 

• Memorizar e reproduzir coreografias 

• Criar sons ritmados com ou sem materiais 

• Reconhecer, reproduzir e criar diferentes 

ritmos 

Conceitos 

 

Arte 

Objetivo geral 

• Promover situações de aprendizagem em 

que a criança se relacione esteticamente 

com os objetos e com o outro, no tempo e 

no espaço, experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas nas 

linguagens visual (representação 

bidimensional e manipulação das formas 

• Oportunizar contextos de aprendizagem em 

que a criança se relacione esteticamente 

com os objetos e com o outro, no tempo e 

no espaço e com o outro, experimentando e 

explorando materiais, suportes e técnicas 

nas linguagens visual (cores e formas); 

musical (discriminação auditiva de diferentes 

Eu/Outro

Grupo
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

tridimensionais); musical (silêncio e som); 

teatral (jogos lúdicos); e da dança 

(movimentos do corpo no espaço) 

fontes sonoras); teatral (jogos dramáticos); e 

da dança (movimentos do corpo no espaço 

em ritmos diferenciados) 

Critérios qualitativos 
de avaliação 

� Reconhece e respeita os limites do próprio 

corpo e do espaço disponível 

• Reconhece e utiliza adequadamente 

diferentes materiais, suportes e técnicas no 

seu fazer artístico 

• Manipula e representa formas 

tridimensionais de forma adequada 

• Distingue corretamente sons produzidos 

pela natureza e pelo homem 

• Representa adequadamente, por meio de 

jogos lúdicos, situações da vida escolar 

� Reconhece e respeita os limites do próprio 

corpo e do espaço disponível 

• Reconhece e utiliza adequadamente 

diferentes materiais, suportes e técnicas no 

seu fazer artístico 

• Manipula e representa formas 

tridimensionais de forma adequada 

• Reconhece e nomeia, de forma adequada, 

algumas cores 

• Distingue corretamente sons produzidos 

pela natureza e pelo homem 

• Reconhece, distingue e nomeia os sons de 

diferentes fontes sonoras 

• Representa adequadamente, por meio de 

jogos dramáticos, situações da vida escolar 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

Habilidades 

• Experimentar, explorar, manipular e utilizar 

diversos materiais, suportes e técnicas no 

seu fazer artístico 

• Rasgar, amassar, dobrar, enrolar, recortar e 

colar materiais diversos 

• Observar, explorar, manipular, identificar, 

comparar, reconhecer, modelar e nomear 

formas tridimensionais 

• Observar e distinguir sons natural e 

artificialmente produzidos 

• Identificar, reconhecer e distinguir sons de 

diferentes fontes sonoras 

• Explorar jogos de faz de conta 

• Observar, identificar, comparar e explorar 

movimentos do corpo 

• Dramatizar histórias e fatos do seu cotidiano 

• Experimentar, explorar, manipular e utilizar 

diversos materiais, suportes e técnicas no 

seu fazer artístico 

• Rasgar, amassar, dobrar, enrolar, recortar e 

colar materiais diversos 

• Observar, explorar, manipular, identificar, 

comparar, reconhecer, modelar e nomear 

formas tridimensionais 

• Observar e distinguir sons natural e 

artificialmente produzidos 

• Identificar, reconhecer e distinguir sons de 

diferentes fontes sonoras 

• Explorar jogos de faz de conta 

• Observar, identificar, comparar e explorar 

movimentos do corpo 

• Dramatizar histórias e fatos do seu cotidiano 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

Conceitos 

 

“ 

Linguagem Oral e Escrita 
 

Objetivo geral 

• Oportunizar à criança vivências que 

promovam a comunicação e a expressão de 

pensamentos, experiências e intenções, 

ampliando o desenvolvimento gradativo das 

habilidades de falar e escutar. 

• Proporcionar à criança vivências que 

promovam a comunicação e a expressão de 

pensamentos, experiências e intenções, 

ampliando o desenvolvimento gradativo do 

falar e escutar, enfatizando as habilidades 

de ler e escrever. 

Critérios qualitativos 
de avaliação 

• Relata oralmente fatos e acontecimentos do 

seu cotidiano, observando uma sequência 

temporal-linear 

• Reconta histórias conhecidas ou ouvidas 

com aproximação da história original, no que 

se refere à descrição de personagens, 

• Identifica diferentes suportes textuais em 

vivências das práticas sociais, nomeando-os 

corretamente 

• Escreve de acordo com o conhecimento de 

que dispõe sobre o sistema de escrita da 

língua materna 

Eu/Outro

Grupo

Representação



17 

 

 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

cenários e objetos 

• Elabora e responde questionamentos 

pertinentes a situações de acordo com os 

diferentes contextos de que participa 

• Reconhece, identifica e escreve o primeiro 

nome corretamente 

• Identifica e nomeia corretamente elementos 

que compõem imagens do seu cotidiano 

escolar 

• Identifica as letras do alfabeto, nomeando-as 

corretamente 

• Argumenta oralmente, justificando seu ponto 

de vista, respeitando as ideias do outro 

• Reconta histórias conhecidas ou ouvidas 

com aproximação da história original, no que 

se refere à descrição de personagens, 

cenários e objetos, e à sequência temporal-

linear  

Habilidades 

• Relatar vivências nas diversas situações de 

interação presentes no cotidiano 

• Contar e recontar histórias conhecidas 

• Transmitir um recado 

• Elaborar e responder perguntas 

• Reconhecer o seu primeiro nome escrito, 

identificando-o e escrevendo-o em situações 

cotidianas 

• Explicar jogos e procedimentos em 

situações contextualizadas 

• Identificar diferentes gêneros (orais e 

escritos): narrativa, história em quadrinhos, 

recado, bilhete, poema, lista de compras, 

adivinha, quadrinha, receita, canção, 

parlenda, convite, trava-língua; e suportes 

textuais (jornal, revista, encarte, catálogo, 

rótulo, livro, gibi) 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

• Expressar desejos, necessidades, opiniões, 

ideias, preferências e sentimentos 

• Ler diferentes textos (verbais e não verbais) 

a partir de indícios fornecidos pelo contexto 

(fotografias, pinturas, rótulos, logomarcas) 

• Ouvir textos lidos por outras pessoas 

• Explorar e observar diferentes gêneros 

(orais e escritos): narrativa, história em 

quadrinhos, recado, bilhete, poema, lista de 

compras, adivinha, quadrinha, receita, 

canção, parlenda, convite, trava-língua; e 

suportes textuais (jornal, revista, encarte, 

catálogo, rótulo, livro, gibi) 

• Expressar oralmente o seu nome completo 

• Reconhecer sequência temporal-linear 

• Compreender a função social da escrita 

• Narrar fatos e histórias observando a 

sequência temporal-linear 

• Argumentar suas ideias e pontos de vista 

• Escrever conforme conhecimentos de que 

dispõe 

• Ouvir textos lidos por outras pessoas 

• Produzir textos orais redigidos pela 

professora, observando a situação 

enunciativa proposta 

• Identificar palavras conhecidas em 

diferentes contextos 

• Identificar o primeiro nome escrito da 

professora e dos colegas  

• Identificar as letras do alfabeto 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

Conceitos 

 

 
Matemática 

 

Objetivo geral 

• Oportunizar a resolução de problemas 

cotidianos, com base em observações, 

experiências e ações que possibilitem à 

criança pensar em números e quantidades, 

desenvolver noções espaçotemporais, para 

que descubra as características dos objetos 

e suas possibilidades associativas. 

• Proporcionar a resolução de problemas 

cotidianos, com base em observações, 

experiências e ações que possibilitem à 

criança pensar em números, quantidades e 

operações, desenvolver noções 

espaçotemporais e utilizar medidas não 

convencionais, para que descubra as 

características dos objetos e suas 

possibilidades associativas. 

Critérios qualitativos 
de avaliação 

• Realiza adequadamente contagens nas 

brincadeiras e em situações em que se 

façam necessárias, utilizando a sequência 

numérica um a um 

• Comunica ideias matemáticas e formula 

hipóteses relativas a quantidades e medidas 

não convencionais, utilizando 

adequadamente a linguagem oral e outros 

Eu/Outro

Grupo
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

• Nomeia corretamente atributos de objetos, 

indicando diferenças 

• Indica corretamente a posição de pessoas e 

objetos, observando pontos de referência 

• Relata adequadamente percursos e trajetos 

realizados no contexto escolar, observando 

pontos de referência 

• Classifica objetos de acordo com critérios 

estabelecidos 

• Seria objetos respeitando uma sequência 

lógica 

registros na solução de situações-problema 

• Identifica numerais, nomeando-os 

corretamente 

• Ordena objetos de acordo com critérios 

estabelecidos 

• Representa adequadamente quantidades 

utilizando a notação numérica ou registros 

não convencionais 

• Representa adequadamente percursos e 

trajetos realizados no contexto escolar, 

observando pontos de referência 

• Compreende adequadamente informações 

apresentadas em quadros comparativos e 

gráficos 

Habilidades 

• Explorar e observar objetos 

• Observar, comparar e identificar diferenças 

entre objetos (grande/pequeno, 

maior/menor, grosso/fino, curto/comprido, 

• Formular e comunicar procedimentos e 

soluções de situações-problema, relatando e 

utilizando representações não convencionais 

(desenho, colagem,...) 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

alto/baixo, largo/estreito, leve/pesado, 

cheio/vazio, quente/frio, aberto/fechado) 

• Observar, comparar e classificar objetos de 

uso individual e coletivo 

• Observar, comparar e seriar objetos 

observando uma sequência lógica  

• Contar oralmente utilizando a sequência 

numérica um a um 

• Identificar numerais nos diferentes contextos 

• Comparar quantidades (mais/menos, 

muito/pouco)  

• Localizar-se e localizar espacialmente 

pessoas e objetos (em cima/embaixo, 

primeiro/último/entre, na frente/atrás/ao lado, 

dentro/fora) 

• Relatar percursos e trajetos, observando 

pontos de referência (para frente/para 

trás/para o lado, para um lado/para o outro, 

• Juntar, acrescentar, separar, repartir e 

distribuir objetos em situações 

contextualizadas 

• Representar quantidades utilizando a 

notação numérica ou registros não 

convencionais 

• Localizar-se temporalmente 

(antes/agora/depois, manhã/tarde/noite, 

ontem/hoje/amanhã, cedo/tarde, dia e mês 

do seu nascimento, dias da semana) 

• Relatar e representar percursos e trajetos, 

observando pontos de referência (para 

frente/para trás/para o lado, para um 

lado/para o outro, para cima/para baixo) 

• Observar, comparar e compreender 

informações apresentadas em gráficos e 

quadros comparativos 

• Observar, comparar e ordenar objetos (do 

menor para o maior, do mais baixo para o 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

para cima/para baixo, longe/perto) mais alto e vice-versa)  

• Observar, comparar, classificar e incluir 

objetos nas respectivas coleções (ideias de 

bonecas e carrinhos em brinquedos, laranjas 

e bananas em frutas) 

• Medir utilizando unidades de medidas não 

convencionais (palmo, pé, passo, palito, 

canudo, barbante, colher, xícara, pitada, 

copo, garrafa) em situações 

contextualizadas 

Conceitos 

 
 

Natureza e Sociedade 
 

 
Objetivo geral 

 

• Oportunizar à criança vivências que 

promovam a observação, a exploração, a 

experimentação em diferentes ambientes, 

• Possibilitar à criança vivências que 

promovam a observação, a exploração, a 

experimentação em diferentes ambientes, 

Eu/Outro

Grupo



23 

 

 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

sejam sociais ou naturais, estabelecendo 

relações de organização dos grupos, papéis 

sociais existentes e seu modo de ser, viver e 

trabalhar (escola e família), descobrindo as 

formas de vida que ali se estabelecem, para 

que valorize a preservação das espécies e 

dos espaços coletivos, bem como a 

qualidade de vida das pessoas e dos 

ambientes do seu convívio social e familiar 

sejam sociais ou naturais, descobrindo 

lugares e suas paisagens e fenômenos da 

natureza que ali se estabelecem, para que 

valorize a preservação das espécies e dos 

espaços coletivos, bem como a qualidade de 

vida das pessoas e dos ambientes do seu 

convívio social e familiar 

 
Critérios qualitativos 

de avaliação 
 

• Indica coerentemente diferenças entre os 

grupos sociais aos quais pertence e àqueles 

com quem tem contato 

• Formula questões adequadas ao contexto 

explorado/observado 

• Utiliza adequadamente a linguagem corporal 

para representar alguns papéis existentes 

em seus grupos de convívio 

• Realiza leitura de imagens, verbalizando, 

com coerência, as relações com o que já 

• Descreve, com clareza, elementos que 

caracterizam fenômenos, procedimentos, 

paisagens e lugares explorados 

• Identifica e representa adequadamente 

fenômenos da natureza observados 

• Realiza os devidos cuidados com o seu 

corpo, com o outro, com animais, plantas e 

espaços coletivos 

• Realiza leitura de imagens, verbalizando, 

com coerência, as relações com o que já 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

conhece conhece 

• Formula questões adequadas ao contexto 

Habilidades 

• Identificar formas de organização, modo de 

viver e trabalhar do seu grupo social, 

estabelecendo diferenças para com os 

outros (nº de pessoas na casa, rotina 

familiar, hábitos, lazer, trabalho) 

• Explorar e observar diferentes ambientes e 

grupos sociais (família, parentes, amigos, 

vizinhos, escola, igreja, posto de saúde, 

mercado, rua, área de lazer) e naturais (rio, 

arroio, área verde, fonte, pedras) 

• Identificar brincadeiras, histórias, jogos e 

canções que fazem parte das tradições 

culturais da comunidade 

• Identificar papéis sociais existentes no grupo 

de convívio escolar (colegas, alunos, 

professores, merendeiras, auxiliares gerais, 

secretária, diretora, vice-diretora, 

• Observar, identificar, comparar e relatar 

fenômenos da natureza visíveis nos 

contextos em que se insere 

• Observar, comparar e descrever mudanças 

ocorridas nas paisagens, decorrentes ou não 

da ação do homem, em diferentes tempos  

• Observar e relatar a ação do ar, da água, da 

luz e do calor nos diferentes contextos 

• Observar, identificar, reconhecer, comparar 

e classificar objetos produzidos em 

diferentes épocas e suas funções em 

diferentes grupos sociais (visitas a museus, 

bibliotecas, acesso a documentários)  

• Localizar-se temporalmente (antes/depois, 

ontem/hoje/amanhã, dias da semana, meses 

do ano) 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

coordenadora pedagógica) 

• Comparar formas de vida (animais e 

vegetais) 

• Observar, identificar, reconhecer, comparar, 

diferenciar e classificar espécies de seres 

vivos, características e necessidades vitais 

• Observar, comparar e descrever o 

crescimento dos vegetais 

• Representar, de diversas formas, as 

observações e discussões realizadas a 

respeito dos seres vivos (desenhos, 

fotografias, textos orais ditados ao professor, 

comunicação oral registrada em gravador) 

• Argumentar suas ideias verbalmente, 

ouvindo a de outros 

• Identificar cuidados necessários à 

preservação da vida e do ambiente 

• Identificar cuidados necessários com o corpo 

• Formular questões frente ao observado 

• Observar, identificar, comparar, caracterizar, 

selecionar, analisar e hipotetizar resultados 

para experimentos 

• Argumentar suas ideias verbalmente, 

ouvindo as de outros. 

• Representar, de diversas formas, as 

observações e discussões realizadas a 

respeito de fenômenos da natureza e 

paisagens 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
1º Semestre 

 

 
2º Semestre 

e medidas de prevenção de acidentes 

• Localizar-se e localizar espacialmente 

(posição do próprio corpo, de objetos, 

localização dos ambientes da escola) 

• Formular hipóteses e questões frente ao 

observado 

Conceitos 

 

  

Eu/Outro

Grupo



 

PLANOS DE TRABALHO 
 Macroplanejamento 

Competências

Atitudes-foco do 
trimestre

Aprendizagens previstas

Habilidades

PLANOS DE TRABALHO DO 1º AO 5º ANO
Macroplanejamento Trimestral  

 

Competências-foco do trimestre

Objetivo geral do trimestre

Aprendizagens previstas

Conceitos

Conteúdos

Critérios de avaliação

Qualitativos

Valores do trimestre

27 

DO 1º AO 5º ANO 
 

 

Critérios de avaliação

Quantitativos

Valores do trimestre
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NOS ANOS INICIAIS 

 Baseado nos estudos realizados para a construção dos planos de estudo e de trabalho e, principalmente, nas orientações contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, tecemos algumas considerações a respeito do ensino de língua portuguesa nos anos iniciais. 

 Os estudos recentes na área da linguagem têm demonstrado que a alfabetização é um processo de construção de um conhecimento de 

natureza conceitual, já que a criança precisa compreender de que forma a escrita representa graficamente a linguagem. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “produzir linguagem significa produzir discursos”. A linguagem é concebida como 

processo de interação: dizemos algo para alguém, de uma determinada forma, em um contexto histórico específico. Assim, ao produzir um 

discurso são feitas escolhas decorrentes da situação enunciativa, ou seja, da situação de uso, de comunicação proposta, aquela que realmente 

acontece. Nesta perspectiva, consideramos “enunciado” como toda produção verbal, oral ou escrita, dentro do processo de comunicação. 

 Também se faz necessário retomar a definição de texto. Não podemos definir texto por sua extensão. Texto é o produto de toda e 

qualquer atividade discursiva, oral ou escrita, que forma um todo significativo, que represente uma unidade de sentido, ou seja, que pode ser 

entendido. É uma sequência formada por um conjunto de relações que se estabelecem por meio da coesão e da coerência. Logo, um texto só é 

texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global. Assim, uma placa de “pare”, por exemplo, é um texto. 

 Uma vez que o objetivo maior do ensino de língua portuguesa é que o aluno aprenda a produzir e ler textos, não é possível ter como 

unidade básica do ensino a letra, ou a sílaba ou a palavra, tampouco a frase, que, descontextualizadas, não contribuem para o desenvolvimento 

das habilidades e competências postas nesse documento. Portanto, para aprender a ler e escrever é necessário interagir com a maior 

diversidade possível de textos, com diversos gêneros e suportes textuais. É ainda importante ressaltar que quanto mais rapidamente os alunos 

chegarem à escrita alfabética, mais benefícios terão em sua vida escolar, pois poderão avançar mais e melhor em suas aprendizagens. 

 Quanto ao desenvolvimento da habilidade de ler é necessário destacar que há uma correlação entre fluência e compreensão. A fluência 

na leitura refere-se à habilidade em ler um texto com precisão, velocidade e expressividade adequadas. 

 Há pesquisas que sugerem que as crianças que não desenvolvem a fluência cedo estão mais sujeitas a vivenciar dificuldades de leitura e 

de compreensão nos anos escolares subsequentes. A criança que desenvolve uma boa habilidade no reconhecimento de palavras é capaz de 
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colocar seu foco e sua atenção na compreensão do texto. Por outro lado, quando o aluno lê muito lentamente ou de maneira hesitante, o texto 

se torna um grupo de palavras ou frases soltas, há uma dificuldade em recordar o que foi lido e em extrair seu significado. 

 Acreditamos ter esclarecido alguns fundamentos dos planejamentos anuais e trimestrais, contribuindo assim para sua efetivação no dia a 

dia da escola, qualificando ainda mais a prática docente da Rede municipal de Caxias do Sul. 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais, sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Língua Portuguesa 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, 

reconheça símbolos, letras e 

numerais, identifique seu nome, 

escreva palavras do contexto de 

estudo e leia histórias 

representadas por imagens, a 

fim de que avance em sua 

hipótese de escrita. 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, 

reconheça as letras do alfabeto 

e sílabas (consoante/vogal), 

escreva palavras, frases e 

textos do cotidiano, para que 

avance em sua hipótese de 

escrita. 

• Promover situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a oralidade, 

compreenda a natureza 

alfabética da escrita, escreva e 

leia palavras e textos do 

cotidiano escolar, a fim de que 

avance em sua hipótese de 

escrita até o nível alfabético. 

 

 
• Relata experiências do cotidiano 

respeitando a sequência linear 

• Atende corretamente solicitações 

orais 

• Reconta, com coerência, 

histórias lidas e ouvidas 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

temporal 

• Compreende globalmente as 

leituras realizadas em aula 

• Diferencia corretamente 

símbolos, letras e numerais 

• Identifica corretamente seu 

nome 

• Escreve corretamente seu 

próprio nome 

• Escreve palavras do contexto de 

estudo, conforme suas 

hipóteses de escrita 

• Lê em voz alta histórias 

imagéticas 

• Comenta as histórias lidas ou 

ouvidas 

• Reconhece corretamente letras 

do alfabeto 

• Lê, decodificando, sílabas 

(consoante/vogal) 

• Lê, em voz alta, com 

compreensão textos do cotidiano 

• Escreve palavras e frases, de 

acordo com sua hipótese de 

escrita  

• Manifesta suas opiniões e 

preferências, justificando-as 

• Compreende e reproduz, 

oralmente e por escrito, ordens 

e recados 

• Escreve alfabeticamente textos 

• Lê, compreendendo, palavras, 

enunciados e textos 

Habilidades 

• Identificar símbolos, letras e 

numerais 

• Identificar seu nome em uma 

relação dada 

• Reconhecer palavras em textos 

via memória ou relacionadas à 

sua experiência pessoal (seu 

nome próprio, dos pais, dos 

• Reconhecer a função social de 

receitas, regras de jogo e 

bilhetes. 

• Reconhecer usos da escrita em 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar as letras do seu 

próprio nome 

• Diferenciar letras de numerais 

ou símbolos 

• Escrever seu nome 

• Completar a letra inicial de 

palavras, com apoio de desenho 

• Escrever listas temáticas 

• Relatar oralmente experiências 

do cotidiano com sequência 

temporal linear 

• Formular perguntas e responder 

a elas, considerando a situação 

enunciativa 

• Realizar ações escolares, 

considerando as instruções orais 

dadas pelo professor 

• Representar personagens das 

colegas etc.) 

• Reconhecer o significado de 

palavras ou expressões em um 

texto lido pelo professor, com 

base em situações de perguntas 

e respostas dirigidas 

• Reconhecer alguns gêneros 

discursivos pelos seus usos 

sociais, finalidades, assuntos, 

formatos (isto é uma 

propaganda, uma história em 

quadrinhos, um conto de fadas, 

um poema etc.) 

• Reconhecer o assunto principal 

de um texto lido pelo professor, 

com base em situações de 

perguntas e respostas dirigidas 

• Recuperar informações 

explícitas de um texto lido pelo 

professor, com base em 

situações do seu cotidiano 

• Relatar histórias lidas ou 

ouvidas 

• Expressar oralmente opiniões e 

preferências, justificando-as 

• Compreender a natureza 

alfabética do sistema de escrita 

• Compreender diferenças entre a 

escrita alfabética e outras 

formas gráficas 

• Inferir informações em textos, 

apoiando-se em recursos não 

verbais (ilustrações, jogos etc.) 

• Escolher livros de literatura 

disponíveis na escola, emitindo 

uma determinada opinião sobre 

a escolha realizada. 

• Conhecer usos da escrita em 

situações do seu cotidiano 



 

1º ano 1º trimestre 

histórias lidas ou contadas

• Ler histórias imagéticas

• Comunicar-se por meio de 

desenhos 

Conceitos 

 2º trimestre 

histórias lidas ou contadas 

er histórias imagéticas 

se por meio de 

situações de perguntas e 

respostas dirigidas 

• Compreender a orientação e o 

alinhamento da escrita da Língua 

Portuguesa 

• Comentar oralmente histórias 

lidas ou ouvidas 

• Executar solicitações orais 
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3º trimestre 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Placas e símbolos 

• Alfabeto 

• Nome próprio 

• Listas temáticas (nomes dos 

alunos, telefones, materiais e 

outras) 

• Textos rimados 

• Parlendas e trava-línguas 

• Canções  

• Leitura de histórias, priorizando 

as imagéticas 

• Modos de interação verbal: a 

fala e escuta de textos em sala 

de aula 

• O verso na tradição oral: 

parlendas, cantigas, música 

popular – exploração estética 

(ritmo, rima, estrofação e 

• Vogais e consoantes 

• Representação gráfica da sílaba 

simples (c/v) 

• Textos rimados 

• Parlendas e trava-línguas 

• Canções  

• Convites 

• Reprodução (via memória) e 

produção oral de textos 

• Reconhecimento, via memória, 

de palavras nos textos: o próprio 

nome, nome dos pais, nome da 

escola etc. 

• Contos de fada, mitos e fábulas 

–  exploração da narrativa 

(personagens, mudança de 

tempo) e reconto 

• Padrões da escrita: direção da 

• Função das letras maiúsculas e 

minúsculas 

• Função social do texto 

instrucional (receitas e regras 

de jogo) 

• Bilhete 

• Reconto e comentário oral de 

histórias lidas ou ouvidas  

• Listas temáticas 

• Textos rimados 

• Parlendas e trava-línguas 

• Canções  

• Convites 

• Pontuação (ponto final) 

• Livros infantis: escuta e 

manuseio 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

silhueta do texto) 

• Livros infantis: escuta e 

manuseio 

escrita, segmentação de 

palavras 

• Livros infantis: escuta e 

manuseio 

Matemática 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial, no âmbito 

escolar, utilizando o próprio corpo 

como referência; estabeleça 

diferenças entre objetos e 

identifique números naturais, a 

partir de seus usos, levantando 

hipóteses acerca da solução de 

situações-problema envolvendo 

contagens, medidas e códigos 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

gráficos, valendo-se da oralidade, 

• Promover situações de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial, no âmbito 

escolar, utilizando referências 

próximas; estabeleça diferenças 

e semelhanças entre objetos; 

utilize estratégias para quantificar 

elementos; identifique números 

naturais, a partir de seus usos; e 

proponha soluções para 

situações-problema envolvendo 

contagens, medidas e códigos 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial, no âmbito 

escolar, utilizando referências; 

estabeleça diferenças e 

semelhanças entre objetos; 

utilize estratégias para quantificar 

elementos; identifique números 

naturais, a partir de seus usos; e 

resolva situações-problema 

envolvendo contagens, medidas 

e códigos numéricos, 

apresentados também na forma 

de tabelas e gráficos, valendo-se 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

da linguagem matemática e de 

outros registros. 

gráficos, valendo-se da 

oralidade, da linguagem 

matemática e de outros registros. 

da oralidade, da linguagem 

matemática e de outros registros. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Desloca-se adequadamente no 

espaço escolar seguindo 

orientações 

• Localiza corretamente objeto ou 

pessoa em relação ao próprio 

corpo 

• Diferencia adequadamente 

objetos no espaço escolar pela 

cor, tamanho, forma 

• Aponta adequadamente objetos 

conhecidos que se parecem com 

sólidos geométricos 

• Indica coerentemente o uso de 

números frequentes no cotidiano 

(idade, casa onde mora, calçado, 

telefone etc.) 

• Localiza os espaços da escola e 

se movimenta adequadamente 

neles 

• Localiza adequadamente objeto 

ou pessoa a partir de uma 

referência próxima 

• Aponta semelhanças mais 

evidentes entre objetos 

• Agrupa corretamente objetos de 

acordo com o tamanho, a cor, a 

forma e/ou a espessura 

• Distingue objetos que rolam dos 

que não rolam (em superfícies 

sólida e plana) 

• Realiza montagens e 

construções utilizando peças, 

• Desloca-se adequadamente no 

espaço escolar orientando e 

seguindo orientações  

• Localiza adequadamente objeto 

ou pessoa a partir uma 

referência próxima, mas não 

necessariamente visível  

• Nomeia adequadamente formas 

básicas (círculo, triângulo, 

quadrado), a partir da exploração 

e do contorno de objetos  

• Representa coerentemente 

espaços familiares da escola ou 

da casa por meio de maquetes 

• Utiliza apropriadamente 

diferentes estratégias para 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Realiza adequadamente 

classificação, seriação, 

correspondência “um a um” em 

situações do cotidiano 

• Conta, compara e ordena grupos 

de objetos pela quantidade de 

elementos, utilizando a 

correspondente representação 

simbólica, não necessariamente 

numérica 

• Apresenta hipóteses plausíveis 

para a solução de situações-

problema do cotidiano  

• Utiliza adequadamente 

estratégias de medição 

• Compara utilizando critérios 

(grande/pequeno, maior/menor, 

curto/comprido) 

• Associa adequadamente eventos 

relacionados a noções de 

blocos ou sólidos geométricos 

• Estima aproximadamente 

quantidades, por meio da 

comparação de grupos de 

comparação de grupos de 

objetos 

• Identifica regularidades para 

nomear, ler ou escrever números 

familiares ou frequentes 

• Propõe soluções viáveis para 

situações-problema do cotidiano 

• Compara utilizando critérios 

(alto/baixo, largo/estreito, 

grosso/fino, leve/pesado) 

• Associa adequadamente eventos 

relacionados a noções de 

antes/durante/depois, cedo/tarde  

• Nomeia corretamente os dias da 

semana 

quantificar elementos de uma 

coleção: contagem, pareamento, 

estimativa 

• Produz escritas numéricas, não 

necessariamente na forma de 

algarismos, utilizando 

corretamente regularidades 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam 

contagens e medidas, utilizando, 

de modo pertinente, 

procedimentos pessoais e 

unidades de medida não 

convencionais 

• Relata, de forma coerente, 

rotinas vivenciadas nos períodos 

da manhã, tarde ou noite 

• Extrai corretamente informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

antes/agora/depois, dia/noite 

• Representa graficamente com 

desenhos as noções de manhã, 

tarde e noite, de forma coerente 

• Extrai informações apresentadas 

em tabelas (incluindo calendário) 

e gráficos de barras com 

desenhos/imagens (pictóricos), 

como forma de resolver 

problemas 

• Assinala corretamente datas 

significativas no calendário 

• Extrai corretamente informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras com desenhos 

(pictóricos), como forma de 

resolver problemas 

 

de barras, como forma de 

resolver problemas 

 

Habilidades 

• Deslocar-se no espaço escolar 

seguindo orientações 

• Reconhecer os diferentes 

ambientes do espaço escolar 

• Localizar pessoas e objetos 

tendo o próprio corpo como 

referência 

• Identificar diferenças entre 

objetos no espaço escolar  

• Identificar os espaços da escola 

para deslocar-se neles 

• Localizar objeto ou pessoa ao 

lado de uma referência dada 

• Classificar objetos de acordo 

com o tamanho, a cor, a forma 

e/ou a espessura  

• Classificar objetos separando os 

que rolam dos que não rolam 

• Deslocar-se no espaço escolar 

orientando e seguindo 

orientações 

• Localizar objeto ou pessoa “à 

frente de” ou “atrás de” uma 

referência dada 

• Identificar e nomear formas 

básicas (círculo, triângulo, 

quadrado), a partir da exploração 



41 

 

1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar objetos que se 

parecem com sólidos 

geométricos 

• Identificar o uso de números 

naturais 

• Identificar os numerais de 0 a 9 

como símbolos para escrever os 

números 

• Compreender e realizar 

correspondência “um a um”, 

classificação, seriação 

• Contar, comparar e ordenar 

quantidades que expressem 

grandezas familiares, utilizando a 

correspondente representação 

simbólica, não necessariamente 

numérica  

• Elaborar hipóteses buscando a 

solução de situações-problema 

• Construir objetos utilizando 

peças, blocos ou sólidos 

geométricos 

• Comparar coleções estimando a 

quantidade de elementos 

• Identificar regularidades para ler 

ou escrever números familiares 

ou frequentes 

• Propor soluções para situações-

problema do cotidiano 

• Comparar objetos quanto à 

altura, largura, espessura e peso 

• Localizar-se temporalmente 

considerando eventos cotidianos 

• Nomear os dias da semana 

• Identificar datas significativas no 

calendário 

• Ler e compreender informações 

apresentadas em tabelas 

e do contorno de objetos 

• Construir maquetes para 

representar espaços da escola 

ou da casa 

• Contar elementos de uma 

coleção utilizando diferentes 

estratégias 

• Produzir escritas numéricas, 

utilizando regularidades 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagens e medidas, 

utilizando procedimentos 

pessoais e unidades de medida 

não convencionais 

• Descrever rotinas vivenciadas no 

período da manhã, tarde ou noite 

• Reconhecer que os períodos 

manhã, tarde e noite compõem o 

dia 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

do cotidiano 

• Identificar elementos da 

linguagem verbal, números e 

ícones presentes em tabelas e 

gráficos 

• Realizar medições utilizando 

estratégias próprias 

• Comparar objetos quanto ao 

tamanho e comprimento 

• Diferenciar manhã, tarde e noite, 

associando eventos 

• Ler e compreender informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras com desenhos 

(pictóricos) 

 

 

 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras com desenhos 

(pictóricos) 

 

• Localizar-se temporalmente 

considerando eventos cotidianos 

• Observar e compreender 

informações apresentadas no 

calendário 

• Ler e compreender informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

 



 

1º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Localização espacial: posição, 

direção e sentido  

• Atributos de objetos  

• Formas geométricas 

tridimensionais 

• Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita; 

 2º trimestre 

 

 

Localização espacial: posição, 

Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita;  

• Localização espacial: posição, 

direção e sentido  

• Atributos de objetos   

• Formas geométricas 

tridimensionais  

• Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita  

• Localização espacial: posição, 

direção e sentido 

• Atributos de objetos 

• Formas geométricas 

tridimensionais e planas 

• Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os 

regularidades na escrita 
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3º trimestre 

Localização espacial: posição, 

direção e sentido  

Atributos de objetos  

Formas geométricas 

tridimensionais e planas  

Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita  
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Situações-problema do cotidiano 

envolvendo ideias das operações 

matemáticas 

• Medidas: noções de tamanho, 

comprimento e tempo  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

pictóricos 

• Situações-problema do cotidiano 

envolvendo ideias das operações 

matemáticas 

• Medidas: noções de altura, de 

largura, de espessura, de massa 

e de tempo  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

pictóricos 

• Situações-problema do cotidiano 

envolvendo ideias das operações 

matemáticas 

• Unidades de medida de tempo 

convencionais e de comprimento 

não convencionais  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em  tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

Ciências 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem que envolvam 

investigação e experimentação, 

para que o aluno aproprie-se da 

imagem global do corpo, a partir 

da observação de características 

e comportamentos que 

• Possibilitar situações de 

aprendizagem que envolvam 

investigação e experimentação, 

para que o aluno identifique 

animais e características que os 

diferenciam; relacione as formas 

de vida  ao ambiente em que 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam 

investigação e experimentação, 

para que o aluno, observando 

direta e/ou indiretamente 

diferentes ambientes, identifique 

elementos vivos, não vivos e 



45 

 

1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

diferenciam cada fase da vida; 

explore o ambiente; comunique e 

expresse suas idéias; constitua 

valores e  manifeste atitudes de 

interesse e cuidado com o 

próprio corpo 

habitam; comunique e expresse 

suas ideias e  manifeste atitudes 

de interesse e cuidado com os 

animais, preservando-os em seu 

hábitat natural 

 

relações de pertencimento, 

expressando-se e comunicando 

diferenças e semelhanças 

existentes, por meio da oralidade 

e de outros registros; constitua  

valores e adote atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro e com o ambiente  

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Representa corretamente, por 

meio de diferentes registros, a 

imagem global do próprio corpo 

• Aponta corretamente, no próprio 

corpo, no dos colegas e/ou em 

imagens, a composição básica 

do esquema corporal (cabeça, 

tronco e membros) 

• Nomeia corretamente elementos 

visíveis e segmentos que 

compõem as principais partes 

externas do corpo humano  

• Aponta apropriadamente 

características mais evidentes de 

animais quanto à cobertura do 

corpo, locomoção e alimentação 

• Representa coerentemente 

ambientes observados, 

distinguindo elementos vivos e 

não vivos a eles pertencentes 

• Estabelece coerentemente 

relações de pertencimento entre 

o hábitat e forma de vida dos 

animais 

• Nomeia corretamente elementos 

vivos (animais e vegetais) e não 

vivos observados em diferentes 

ambientes 

• Aponta corretamente 

características distintivas mais 

evidentes dos vegetais 

• Diferencia apropriadamente 

animal e vegetal 

• Nomeia corretamente partes 

principais do vegetal 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Distingue adequadamente 

diversos sons, cheiros, sabores e 

várias imagens e texturas  

• Indica apropriadamente 

características mais evidentes 

das diferentes fases da vida 

humana (bebê, criança, jovem, 

adulto, idoso) 

• Identifica e demonstra hábitos de 

higiene pessoal 

• Relata oralmente e, de forma 

apropriada, observações feitas 

durante investigações e 

experimentações  

• Manifesta atitudes de interesse e 

cuidado com o próprio corpo e 

com o do outro 

 

• Representa tri e 

bidimensionalmente, por meio de 

diferentes registros e, de forma 

adequada, animais e suas 

respectivas habitações 

• Descreve corretamente cuidados 

básicos com os animais no 

espaço familiar 

• Descreve cuidados necessários 

à convivência saudável com os 

animais 

• Adota e desenvolve hábitos de 

higiene pessoal, com seus 

materiais e com o ambiente 

escolar 

• Relata oralmente observações, 

suposições e conclusões feitas 

nas investigações e 

experimentações  

• Representa tri e 

bidimensionalmente, de forma 

adequada, ambientes 

observados e seus componentes 

(vegetais e animais)  

• Adota e desenvolve hábitos de 

higiene pessoal, com seus 

materiais e com o ambiente 

escolar 

• Relata oralmente observações, 

suposições e conclusões feitas 

nas investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

• Manifesta atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro (incluindo animais e 

vegetais) e com o ambiente 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Reconhecer a imagem global do 

próprio corpo 

• Identificar e compreender o 

esquema corporal (cabeça, 

tronco e membros) 

• Identificar elementos e 

segmentos que compõem as 

principais partes externas do 

corpo humano  

• Reconhecer, distinguir e nomear 

sensações envolvidas em 

experimentações 

• Identificar as diferenças mais 

evidentes nas fases da vida: 

bebê, criança, jovem, adulto e 

idoso 

• Adotar e desenvolver hábitos de 

higiene com o próprio corpo 

• Relatar observações feitas 

• Reconhecer características mais 

evidentes dos animais quanto à 

cobertura do corpo, locomoção e 

alimentação 

• Identificar e representar 

elementos vivos e não vivos dos 

ambientes observados 

• Reconhecer e representar 

animais e suas habitações 

• Relacionar as características, o 

hábitat e a forma de vida dos 

animais 

• Descrever cuidados com os 

animais  

• Adotar e desenvolver hábitos de 

higiene pessoal, com seus 

materiais e com o ambiente 

escolar 

• Relatar observações, suposições 

• Identificar elementos vivos e não 

vivos em diferentes ambientes 

• Reconhecer características 

distintivas mais evidentes dos 

vegetais 

• Identificar características que 

diferenciam animal e vegetal  

• Identificar as partes principais de 

um vegetal  

• Relacionar hábitat às 

características dos vegetais e 

forma de vida dos animais 

• Adotar e desenvolver hábitos de 

higiene pessoal, com seus 

materiais e com o ambiente 

escolar 

• Relatar observações, suposições 

e conclusões feitas nas 

investigações e experimentações 



 

1º ano 1º trimestre 

durante investigações e 

experimentações 

Conceitos 

Conteúdos 

• Corpo humano e suas partes 

externas: cabeça (olho,

orelha, nariz etc.), tronco 

(pescoço, peito, barriga etc

membros (braço, mão, per

dedos etc.) 

• Sentidos: exploração 

 2º trimestre 

durante investigações e e conclusões feitas nas 

investigações e experimentações 

 

Corpo humano e suas partes 

beça (olho, boca, 

), tronco 

(pescoço, peito, barriga etc.), 

membros (braço, mão, perna, pé, 

 

• Animais: características gerais 

distintivas, hábitat, cuidados 

• Seres vivos e não vivos 

• Vegetais: características gerais 

distintivas, partes principais 

• Seres vivos e não vivos
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3º trimestre 

 

Vegetais: características gerais 

distintivas, partes principais  

Seres vivos e não vivos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Fases da vida humana: 

características principais 

distintivas 

Geografia 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, no 

espaço, situações cotidianas da 

escola, e nelas se localizar, 

tendo como referência a 

anterioridade, a simultaneidade 

e a posterioridade, a fim de que 

caracterize, por meio da 

localização de pessoas, objetos 

e deslocamentos, os diferentes 

espaços a que pertence. 

• Proporcionar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, no 

espaço, situações cotidianas da 

família, e nelas se localizar, 

enfatizando a anterioridade, a 

simultaneidade e a 

posterioridade, a fim de que 

caracterize, por meio da 

localização de pessoas, objetos 

e deslocamentos, os diferentes 

espaços a que pertence. 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, no 

espaço, situações cotidianas da 

coletividade, e nelas se 

localizar, tendo como base a 

anterioridade, simultaneidade e 

a posterioridade, a fim de que 

caracterize, por meio da 

localização de pessoas, objetos 

e deslocamentos, os diferentes 

espaços a que pertence. 

 

 

 

 

• Localiza-se adequadamente no 

espaço escolar 

• Localiza corretamente situações 

• Localiza-se adequadamente no 

espaço familiar 

• Localiza corretamente 

• Localiza-se adequadamente no 

espaço coletivo 

• Localiza corretamente situações 



 

1º ano 1º trimestre 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

cotidianas no espaço escolar

• Caracteriza e descreve 

corretamente os diferentes 

espaços escolares 

Habilidades 

• Localizar-se e localiza

situações no espaço escolar

• Observar, identificar, 

reconhecer, compreender e 

descrever os diferentes 

espaços do contexto escolar

Conceitos 

 2º trimestre 

cotidianas no espaço escolar 

Caracteriza e descreve 

corretamente os diferentes 

situações cotidianas no espaço 

familiar 

• Caracteriza e descreve 

corretamente os diferentes 

espaços familiares 

• 

se e localizar 

situações no espaço escolar 

identificar, 

compreender e 

descrever os diferentes 

do contexto escolar 

• Localizar-se e localizar 

situações no espaço familiar 

• Observar, identificar, 

reconhecer, compreender e 

descrever os diferentes 

espaços do contexto familiar 

• 

• 
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3º trimestre 

cotidianas no espaço coletivo 

 Caracteriza e descreve 

corretamente os diferentes 

espaços coletivos 

 Localizar-se e localizar 

situações no espaço coletivo 

 Observar, identificar, 

reconhecer, compreender e 

descrever os diferentes 

espaços do contexto coletivo 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Relações Espaciais 

Topológicas (entre, ao lado, 

dentro, fora, em cima, embaixo) 

• Ordem crescente  

• Maior e menor 

• Relação entre antigo e atual 

• Medidas de tempo (dias, 

semanas, meses, ano e 

calendário) 

• Noção de lugar (a escola onde 

eu estudo, o lugar onde eu 

prefiro estar na escola) 

• Trajetos escola-casa, casa-

escola 

 

 

• Relações Espaciais 

Topológicas (entre, ao lado, 

dentro, fora, em cima, embaixo) 

• Ordem crescente   

• Maior e menor 

• Relação entre antigo e atual 

• Medidas de tempo (dias, 

semanas, meses, ano e 

calendário) 

• Noção de lugar (a casa onde 

moro, o lugar onde eu prefiro 

estar na minha casa, a rua 

onde moro) 

• Trajetos casa-escola, escola-

casa 

 

 

 

• Relações Espaciais 

Topológicas (entre, ao lado, 

dentro, fora, em cima, embaixo) 

• Relação entre antigo e atual 

• Medidas de tempo (dias, 

semanas, meses, ano e 

calendário) 

• Noção de lugar (o grupo de 

amigos que eu frequento, o 

lugar onde eu prefiro estar com 

meus amigos) 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

História 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno situações 

de aprendizagem que lhe 

favoreçam estabelecer 

diferenças e semelhanças físicas 

e psicológicas entre o Eu e o 

Outro, a fim de que perceba que 

cada ser possui, em diferentes 

tempos e espaços, 

características físicas e 

psicológicas, sentimentos, 

qualidades e valores que lhe são 

próprios. 

• Promover ao aluno contextos de 

aprendizagem voltados às 

diferenças e semelhanças 

existentes entre a sua Família e 

a do Outro, a fim de que 

perceba que existem diversas 

composições familiares e 

respeite todas elas da mesma 

forma. 

• Proporcionar ao aluno situações 

de aprendizagem que lhe 

permitam estabelecer diferenças 

e semelhanças entre o Eu, o 

Outro, a Família e a Escola, a 

fim de que compreenda os 

papéis exercidos pela Escola, 

reconhecendo-se como ser 

humano atuante nesses dois 

grupos. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Estabelece coerentemente 

diferenças físicas e 

psicológicas entre o Eu e o 

Outro  

•  Reconhece, de modo 

adequado, que cada indivíduo 

possui características físicas, 

• Estabelece coerentemente 

diferenças entre a sua Família 

e a do Outro (diferentes 

organizações familiares: 

numerosas ou não etc.) 

 

• Estabelece coerentemente 

relações de diferença e 

semelhança entre o Eu, o 

Outro, a Escola e a Família 

• Compreende, de forma 

adequada, os diferentes 

papéis a serem exercidos no 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

sentimentos, qualidades e 

valores pessoais, em diferentes 

tempos e espaços 

contexto escolar (brincar, fazer 

amigos e aprender) 

•  Reconhece, com pertinência, 

a necessidade de inserir-se no 

contexto escolar, como meio 

para brincar, fazer amigos e 

aprender 

• Reconhece e identifica 

adequadamente os dois 

grupos a que pertence e sua 

função em cada um deles, 

quer no sentido da inserção, 

quer no que diz respeito às 

suas contribuições com os 

grupos 

Habilidades 

• Observar, comparar, 

identificar e estabelecer 

diferenças físicas e 

psicológicas entre o Eu e o 

Outro 

• Observar, comparar, 

identificar e estabelecer 

diferenças entre a sua Família 

e a do Outro 

• Identificar e reconhecer a 

• Identificar e reconhecer os 

dois grupos a que pertence 

• Observar, comparar, 

identificar e estabelecer 

relações de diferenças entre 



 

1º ano 1º trimestre 

• Identificar e reconhecer 

cada indivíduo possui

diferentes tempos e espaços

características físicas, 

sentimentos, qualidades e 

valores pessoais  

Conceitos 

Conteúdos • Noção de identidade (certidão 

 2º trimestre 

Identificar e reconhecer que 

cada indivíduo possui, em 

diferentes tempos e espaços, 

características físicas, 

sentimentos, qualidades e 

existência de diversas 

composições familiares 

 • 

• 

Noção de identidade (certidão • Árvore genealógica 

• Diferentes organizações 

• 
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3º trimestre 

o Eu, o Outro, a Escola e a 

Família 

 Compreender a importância 

de estar na escola 

  Reconhecer os diferentes 

papéis a serem exercidos no 

contexto escolar (brincar, fazer 

amigos e aprender) 

 

 Localização espacial (a minha 

sala, o pátio, o refeitório, a 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de nascimento) 

• Relações espaciais topológicas 

(entre, ao lado, longe, perto etc.) 

• Maior e menor 

• Ordem crescente  

 

familiares: numerosas ou não 

etc. 

• A família nas diferentes 

culturas 

• Relações espaciais 

topológicas (entre, ao lado, 

longe, perto etc.) 

• Maior e menor 

• Ordem crescente  

 

biblioteca, o banheiro, a direção 

etc.) 

• Relações espaciais topológicas 

(entre, ao lado, longe, perto 

etc.) 

• Relações projetivas (direita, 

esquerda, em cima, embaixo) 

• Habilidades perceptivas por 

meio dos sentidos 

• Atributos: curto, comprido, liso, 

áspero, fino, grosso 

• Sinais de trânsito 

Ensino Religioso 

Objetivo geral 

• Proporcionar vivências no 

cotidiano escolar, para que o 

aluno adote atitudes de 

respeito e responsabilidade 

consigo e com o outro, 

desenvolvendo, assim, a noção 

de identidade. 

• Oportunizar vivências no 

cotidiano escolar, para que o 

aluno adote atitudes de 

respeito e responsabilidade 

com a natureza (animais e 

vegetais), desenvolvendo, 

assim, a noção de alteridade. 

• Propiciar vivências no 

cotidiano escolar, para que o 

aluno adote atitudes de 

respeito e responsabilidade 

com as suas crenças e a dos 

outros, a fim de desenvolver a 

noção de transcendência. 



 

1º ano 1º trimestre 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

• Demonstra atitudes de respeito 

e responsabilidade consigo e 

com o outro 

• Manifesta, de forma pertin

atitudes de tolerância, 

assumindo a identidade pessoal 

com segurança e liberdade

Habilidades 

• Observar, comparar e identificar 

atitudes de respeito e 

responsabilidade consigo e com 

o outro 

• Observar, comparar e identificar 

atitudes de tolerância consigo e 

com o outro 

Conceitos 

Conteúdos 

• Minha história de vida: sou 

diferente dos outros 

• Meus sentimentos 

 2º trimestre 

Demonstra atitudes de respeito 

consigo e 

, de forma pertinente, 

atitudes de tolerância, 

assumindo a identidade pessoal 

com segurança e liberdade 

• Evidencia atitudes adequadas 

de respeito e responsabilidade 

consigo, com o outro e com a 

natureza 

 

 

• Demonstra atitudes 

de respeito e responsabilidade 

consigo, com o outro, com a 

natureza e com o transcendente

 

comparar e identificar 

atitudes de respeito e 

responsabilidade consigo e com 

Observar, comparar e identificar 

atitudes de tolerância consigo e 

• Observar, comparar e 

identificar atitudes de respeito e 

responsabilidade consigo, com 

o outro e com a natureza 

• Reconhecer atitudes de 

tolerância assumindo sua 

identidade pessoal 

• 

• 

 

Minha história de vida: sou • Organização da natureza, como 

por exemplo: abelhas, formigas, 

na qual todos buscam um bem 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

Demonstra atitudes adequadas 

de respeito e responsabilidade 

consigo, com o outro, com a 

natureza e com o transcendente 

 Observar, comparar e identificar 

atitudes de respeito e 

responsabilidade consigo, com 

o outro, com a natureza e com o 

transcendente 

 Reconhecer atitudes de respeito 

e responsabilidade  

 Lendas 

 Histórias familiares  

 Tradição oral 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Minhas qualidades e limitações comum 

• Nossas responsabilidades com 

a natureza 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Língua Portuguesa 

Objetivo geral 

• Promover situações 

contextualizadas em que o aluno 

desenvolva a oralidade, 

compreenda textos do cotidiano 

familiar e escolar, escreva textos, 

a fim de que avance em sua 

hipótese de escrita. 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, 

compreenda textos narrativos e 

descritivos do cotidiano familiar 

e escolar, reconheça 

regularidades ortográficas 

básicas e escreva textos, para 

que avance em sua hipótese de 

escrita. 

Propiciar situações 

contextualizadas de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, 

leia textos narrativos com 

elementos descritivos, seguindo 

uma sequência temporal linear, 

reconheça regularidades 

ortográficas básicas, para que 

avance  em sua hipótese de 

escrita. 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Conta, oralmente, fatos do 

cotidiano, considerando a 

sequência temporal 

• Formula e responde perguntas 

orais adequadamente 

• Ouve, com atenção, 

professores e colegas 

• Lê, oralmente e com 

compreensão, textos com 

temática de seu cotidiano 

• Escreve corretamente seu 

nome completo 

• Escreve alfabeticamente frases 

e outros textos do cotidiano 

escolar 

• Interage respeitosamente com 

outras pessoas, observando as 

diferentes formas de falar  

• Reconta, descrevendo, histórias 

lidas ou contadas 

coerentemente 

• Lê, com entonação própria e 

com compreensão, textos do 

cotidiano familiar e escolar 

• Escreve narrativas com 

elementos descritivos, 

adequadas às situações 

propostas 

 

 

• Manifesta e acolhe, 

respeitosamente, opiniões e 

preferências 

• Reconta, descrevendo, histórias 

lidas ou contadas com 

entonação de voz adequada à 

situação 

• Lê, com compreensão e 

fluência, textos narrativos  

• Escreve narrativas com 

sequência temporal linear, 

adequadas às situações 

propostas 

• Utiliza corretamente a letra 

maiúscula 

Habilidades 

• Identificar finalidades da 

leitura, em função do 

reconhecimento de suporte e 

• Relatar, descrevendo, histórias 

lidas ou contadas 

• Reconhecer e utilizar os modos 

• Relatar, descrevendo e 

dramatizando, histórias lidas ou 

contadas 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

gênero 

• Reconhecer o sentido de 

palavras ou expressões em um 

texto lido pelo professor  

• Reconhecer o assunto principal 

de um texto lido  

• Segmentar o texto em palavras 

(mesmo que com desvios) 

• Recuperar informações 

explícitas de um texto 

• Recuperar a sequência das 

informações de um texto lido 

pelo professor, com base em 

situações de perguntas e 

respostas dirigidas 

• Estabelecer relações entre 

grafemas e fonemas 

• Contar, oralmente, fatos do 

cotidiano 

de produção e circulação da 

escrita na sociedade 

• Reconhecer e utilizar os 

principais sinais de pontuação 

(ponto, interrogação e 

exclamação) 

• Reconhecer os diferentes 

sentidos de uma mesma palavra 

• Reconhecer palavras com 

sentido semelhante e com 

sentidos opostos 

• Identificar versos ou rimas em 

um poema 

• Selecionar título ou legenda 

apropriados para texto escrito, 

imagem, foto, figura etc. 

• Ler, compreendendo, textos do 

cotidiano familiar e escolar 

• Produzir textos adequados às 

• Perceber que os nomes podem 

se modificar quanto ao gênero e 

número 

• Classificar, em ordem 

alfabética, um grupo de 

palavras de um texto 

• Utilizar a letra maiúscula para 

iniciar uma frase  

• Formular hipóteses, sobre autor; 

época de publicação; local de 

publicação 

• Identificar os elementos 

constitutivos da organização 

interna de uma narrativa  

(personagens, local e tempo, 

descrições etc.)  

• Caracterizar espaços e 

personagens 

• Ler diferentes textos 



 

2º ano 1º trimestre 

• Produzir textos do cotidiano 

escolar 

• Compreender  textos

• Escolher livros de literatura 

disponíveis na escola, emitindo 

uma determinada opinião 

sobre a escolha realizada

Conceitos 

Conteúdos 
• Rimas 

• Parlendas e trava-línguas

 2º trimestre 

Produzir textos do cotidiano 

textos 

Escolher livros de literatura 

disponíveis na escola, emitindo 

uma determinada opinião 

sobre a escolha realizada 

situações propostas 

• Escolher livros de literatura 

disponíveis na escola, emitindo 

uma determinada opinião sobre 

a escolha realizada. 

• 

• 

línguas 

• Diferentes formas de 

expressão oral 

• 

• 
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3º trimestre 

 Produzir textos adequados à 

situação enunciativa 

 Escolher livros de literatura 

disponíveis na escola, emitindo 

uma determinada opinião sobre 

a escolha realizada 

 

 Relato oral e escrito 

 Descrição de cenários 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Canções 

• Relato oral e escrito 

• Pontuação (ponto final, 

interrogação e exclamação) 

• Procedimentos de leitura: 

recuperação de informações, 

de sequências, de assuntos, 

de temas, de vocabulário 

• Reprodução escrita de 

narrativas 

• Relato oral e escrito 

• Leitura de textos do cotidiano 

familiar e escolar 

• Polissemia 

• Sinônimos e antônimos 

• Sinais de pontuação  

• Representação dos fonemas 

/j/ /g/ /f/ /v/ /d/ /t/ /p/ /b/ em 

suas diversidades 

• Representações possíveis da 

letra ‘m’ e ‘n’ (dos fonemas 

/m//n/ que formam sílabas 

canônicas) e da 

representação nasal (am – 

átonas / ao – tônicas) 

• G/GU; C/QU; uso do H (inicial 

e modificando o som de /c/, /l/ 

e /n); L intercalado 

• Reprodução escrita de 

• Dramatização 

• Uso dos nomes (próprio e 

comum, singular e plural, 

masculino e feminino) 

• Elementos constitutivos da 

organização interna da 

narrativa (personagens, local, 

tempo, descrições) 

• Textos: leitura e manejo do 

suporte, escolhas, discussão e 

comentários sobre a autoria 

• Representações dos fonemas: 

/rr/ na escrita (r – rato, rr –

carro); /r/ na escrita (r – 

barata); /s/ na escrita (s – sol, 

ss – assar, ç – peça, c – 

cebola, sc – descer, x – 

aproximar, xc –excêntrico); 

/ch/ na escrita (x – xale, ch – 

chapéu); /z/ na escrita (z – 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

narrativas azedo, s – asa, x – exame) 

• Reprodução escrita de 

narrativas 

Matemática 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando e 

descrevendo relações de 

posição, estabelecendo 

diferenças e semelhanças, 

identificando formas planas e 

não planas; construa o 

significado do número natural, a 

partir de seus diferentes usos; e 

resolva situações-problema 

relacionadas a contagens, 

medidas de tempo e 

comprimento, bem como códigos 

• Promover contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando e 

descrevendo relações de posição 

e direção; identifique formas 

geométricas planas; construa o 

significado do número natural, a 

partir de seus diferentes usos; e 

resolva situações-problema 

relacionadas a contagens, 

medidas de tempo e 

comprimento, bem como códigos 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

• Proporcionar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando e 

descrevendo relações de 

posição, direção e sentido; 

estabeleça diferenças e 

semelhanças; identifique formas 

tri e bidimensionais; construa o 

significado do número natural, a 

partir de seus diferentes usos; e 

resolva situações-problema 

relacionadas a contagens, 

medidas e códigos numéricos, 

apresentados também na forma 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

gráficos, interpretando e 

produzindo escritas numéricas 

de acordo com as regras do 

sistema de numeração decimal, 

em especial da ordem de 

grandeza das dezenas simples, 

valendo-se da oralidade, da 

linguagem matemática e de 

outros registros, incluindo as 

sentenças matemáticas da 

adição e da subtração. 

gráficos, interpretando e 

produzindo escritas numéricas 

de acordo com as regras do 

sistema de numeração decimal, 

valendo-se da oralidade, da 

linguagem matemática e de 

outros registros, incluindo 

algoritmos da adição sem 

reserva e da subtração sem 

recurso. 

 

de tabelas e gráficos, 

interpretando e produzindo 

escritas numéricas de acordo 

com as regras do sistema de 

numeração decimal, em especial 

da ordem de grandeza das 

dezenas simples, utilizando-se 

da oralidade, da linguagem 

matemática e de outros registros, 

incluindo algoritmos da adição 

sem reserva e da subtração sem 

recurso. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Localiza-se adequadamente no 

espaço escolar, com base em 

pontos de referência e 

indicações de posição (em cima, 

embaixo, entre, na frente de, 

atrás de) 

• Diferencia apropriadamente 

• Movimenta-se adequadamente 

no espaço escolar, com base em 

pontos de referência e seguindo 

indicações de direção (para 

cima, para baixo, para frente, 

para trás, para a direita, para a 

esquerda) 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente no espaço 

escolar, com base em pontos 

de referência, e localiza a 

posição de objetos, 

descrevendo-a oralmente e/ou 

registrando-a de forma escrita 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

formas planas de não planas 

• Realiza adequadamente 

classificação, seriação, 

correspondência “um a um”  

• Utiliza apropriadamente 

diferentes estratégias para 

quantificar elementos de uma 

coleção: contagem, pareamento, 

estimativa 

• Formula coerentemente 

hipóteses sobre a grandeza 

numérica, pela identificação da 

quantidade de algarismos e da 

posição ocupada por eles na 

escrita numérica 

• Interpreta e produz, de forma 

adequada, escritas numéricas, 

levantando hipóteses sobre elas, 

com base na observação de 

regularidades 

• Compõe coerentemente figuras, 

utilizando formas geométricas 

planas (círculo, quadrado, 

triângulo, retângulo) 

• Localiza e nomeia corretamente 

formas geométricas planas 

existentes em imagens 

• Compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

para a representação das 

unidades e dezenas 

• Compara e ordena de forma 

crescente números naturais até 

99 (o limite da sequência 

numérica é relativo ao que foi 

trabalhado, considerando-se as 

experiências numéricas da 

turma) 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

• Indica apropriadamente 

diferenças e semelhanças entre 

objetos, distinguindo formas tri e 

bidimensionais  

• Compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

• Compara e ordena de forma 

crescente números naturais até 

99 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada  

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as 

regras do sistema de 

numeração decimal, em 

especial da ordem de grandeza 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Compõe e decompõe 

corretamente números naturais, 

utilizando material concreto para 

a representação das unidades e 

dezenas 

• Compara e ordena de forma 

crescente números naturais até 

99 (o limite da sequência 

numérica é relativo ao que foi 

trabalhado, considerando-se as 

experiências numéricas da 

turma) 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Resolve eficazmente situações-

problema e constrói, a partir 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as 

regras do sistema de numeração 

decimal até a numeração 

trabalhada, descrevendo seus 

diferentes usos 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo as 

operações de adição (ideia de 

acrescentar) e de subtração 

(ideias de completar e de 

comparar)  

• Utiliza corretamente os 

algoritmos da adição sem 

reserva e da subtração sem 

recurso para representar a 

das dezenas simples, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto escolar  

• Realiza corretamente cálculos 

de adição sem reserva e de 

subtração sem recurso 

envolvendo a numeração até 99 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam 

contagem (um em um, em 

ordem crescente) e medida 

(tempo/comprimento), 

significados das operações e 

dos procedimentos de cálculo, 

bem como a utilização dos 

algoritmos de adição e de 

subtração simples 

• Utiliza corretamente unidades 

de medida de comprimento não 

convencionais, adequadas ao 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

delas, os significados das 

operações de adição (ideia de 

juntar) e de subtração (ideia de 

tirar) 

• Representa corretamente, por 

meio de sentenças matemáticas, 

a resolução de situações-

problema envolvendo adição e 

subtração 

• Associa e representa, por meio 

de desenhos, acontecimentos 

da rotina escolar aos dias da 

semana em que acontecem 

• Realiza estimativas aproximadas 

de resultados de medições 

• Utiliza adequadamente unidades 

de medida de comprimento não 

convencionais  

•  Extrai corretamente 

informações apresentadas em 

resolução de situações-problema 

• Associa e representa 

adequadamente, por meio de 

desenhos, eventos da rotina 

escolar aos meses do ano em 

que acontecem 

• Lê corretamente horas inteiras 

no relógio analógico 

• Associa acontecimentos da 

rotina escolar ao horário em que 

acontecem, representando no 

relógio analógico 

• Utiliza adequadamente unidades 

de medida de comprimento não 

convencionais   

• Extrai corretamente informações 

de tabelas (incluindo calendário) 

e gráficos de barra, como forma 

de resolver situações-problema 

que se quer medir 

• Identifica corretamente 

unidades (cédulas e moedas) 

do sistema monetário brasileiro 

e seus respectivos valores  

• Realiza corretamente registros 

em tabelas simples 

• Extrai corretamente 

informações apresentadas em 

tabelas (incluindo calendário) e 

gráficos de barras, como forma 

de resolver situações-problema 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

tabelas (incluindo calendário) e 

gráficos de barras, como forma 

de resolver situações-problema 

Habilidades 

• Localizar-se no espaço escolar, 

com base em pontos de 

referência e indicações de 

posição (em cima embaixo, 

entre, na frente de, atrás de) 

• Observar formas presentes no 

cotidiano 

• Diferenciar formas planas de 

não planas 

• Realizar correspondência “um a 

um”, classificação, seriação 

• Explorar a sequência numérica 

por meio da oralidade 

• Manipular quantidades de 

objetos demonstrando 

compreensão de ordem, 

• Movimentar-se no espaço 

escolar, com base em pontos de 

referência e indicações de 

direção (para frente, para trás, 

para a direita, para a esquerda) 

• Compor figuras utilizando 

formas geométricas planas 

(círculo, quadrado, triângulo, 

retângulo) 

• Reconhecer e nomear formas 

geométricas planas existentes 

em imagens  

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

das unidades e dezenas 

• Situar-se e movimentar-se no 

espaço escolar, com base em 

pontos de referência, 

descrevendo oralmente ou 

registrando de forma escrita a 

localização ou movimentação 

• Localizar a posição de objetos, 

descrevendo oralmente ou 

registrando de forma escrita 

• Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre objetos, 

identificando formas tri e 

bidimensionais  

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

inclusão hierárquica e 

conservação de quantidade 

• Quantificar elementos de uma 

coleção por meio de contagem, 

pareamento, estimativa 

• Formular hipóteses sobre a 

grandeza numérica, pela 

identificação da quantidade de 

algarismos e da posição 

ocupada por eles na escrita 

numérica 

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas, levantando hipóteses 

sobre elas, com base na 

observação de regularidades 

• Identificar e nomear as peças 

que compõem o material 

dourado (base dez), 

estabelecendo relações 

numéricas entre elas 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades e dezenas  

• Representar números utilizando 

a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente números naturais até 

99 (o limite da sequência 

numérica é relativo ao que foi 

trabalhado, considerando-se as 

experiências numéricas da 

turma) 

• Localizar números naturais, com 

apoio da reta ou quadro 

numérico, e completar 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

das unidades e dezenas 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades e dezenas 

• Representar números utilizando 

a escrita por extenso 

• Comparar e ordenar de forma 

crescente números naturais até 

99 

• Localizar números naturais, com 

apoio da reta ou quadro 

numérico, e completar 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Relacionar uma dezena a 10 

unidades 

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

das unidades e dezenas 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades e dezenas 

• Representar números utilizando 

a escrita por extenso 

• Comparar e ordenar de forma 

crescente números naturais até 

99 (o limite da sequência 

numérica é relativo ao que foi 

trabalhado, considerando-se as 

experiências numéricas da 

turma) 

• Localizar números, com apoio 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica  

• Reconhecer números ordinais 

até o 10º, relatando situações 

onde eles são usados  

• Resolver situações-problema e 

construir a partir delas, os 

significados das operações 

adição (ideia de acrescentar) e 

subtração (ideias de completar e 

de comparar) 

• Efetuar adições sem reserva 

utilizando o respectivo algoritmo 

• Efetuar subtrações sem retorno 

utilizando o respectivo algoritmo 

• Relacionar um mês a 30 dias 

• Relacionar um ano a 12 meses 

numérica  

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal até a 

ordem de grandeza das dezenas 

simples, descrevendo seus 

diferentes usos no contexto 

escolar  

• Efetuar adições sem reserva e 

subtrações sem recurso 

envolvendo a numeração até 99 

• Resolver situações-problema 

que envolvam contagem e 

medida (tempo/comprimento), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, bem 

como a utilização dos algoritmos 

de adição e de subtração 

simples 

• Utilizar unidades de medida de 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

da reta ou quadro numérico 

naturais, e completar 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica 

• Resolver situações-problema e 

construir, a partir delas, os 

significados das operações 

adição (ideia de juntar) e 

subtração (ideia de tirar) 

• Representar, por meio de 

sentenças matemáticas a 

resolução de situações-

problema envolvendo adição e 

subtração, utilizando os sinais 

• Relacionar eventos da rotina 

escolar aos meses do ano em 

que acontecem 

• Observar a disposição dos 

números e dos ponteiros no 

relógio analógico 

• Relacionar o ponteiro menor do 

relógio com a leitura das horas 

• Ler horas inteiras no relógio 

analógico  

• Associar acontecimentos da 

rotina escolar ao horário em que 

acontecem, representando no 

relógio analógico 

• Utilizar unidades de medida não 

convencionais para realizar 

medições de comprimento 

• Selecionar informações de 

tabelas (incluindo calendário) e 

comprimento não convencionais 

adequadas ao que se quer 

medir 

• Identificar unidades (cédulas e 

moedas) do sistema monetário 

brasileiro e seus respectivos 

valores  

• Realizar registros em tabelas 

simples 

• Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(+, -, =) 

• Relacionar uma semana a 7 dias 

• Associar e representar por meio 

de desenhos acontecimentos da 

rotina escolar aos dias da 

semana em que acontecem 

• Extrair informações do 

calendário  

• Realizar estimativas de 

resultados de medições  

• Utilizar unidades de medida de 

comprimento não convencionais  

• Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

gráficos de barra, como forma 

de resolver situações-problema 



 

2º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição  

• Formas planas e não planas

• Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita, 

sistema de numeração decimal 

 2º trimestre 

Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

Formas planas e não planas 

Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, símbolos que 

os representam, sequência, 

regularidades na escrita, 

sistema de numeração decimal 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição e direção  

• Formas geométricas planas  

• Números naturais: funções e 

usos no cotidiano, algarismos, 

sequência, regularidades na 

escrita, sistema de numeração 

• Localização espacial e 

movimentação com a utilização 

de pontos de referência: posição 

e 

• Formas tri e bidimensionais

• Números naturais até 99: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente, regularidades na 

75 

3º trimestre 

 

Localização espacial e 

movimentação com a utilização 

de pontos de referência: posição 

e direção  

Formas tri e bidimensionais 

Números naturais até 99: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente, regularidades na 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(unidades e dezenas) 

• Adição (ideia de juntar) e 

Subtração (ideia de tirar) 

• Sentença matemática da adição 

e da subtração 

• Unidades de medida de tempo 

convencionais e de comprimento 

não convencionais 

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

decimal (unidades e dezenas) 

• Adição (ideia de acrescentar) e 

subtração (ideias de completar e 

de comparar) 

• Algoritmo da adição sem reserva 

e da subtração sem recurso 

• Unidades de medida de tempo 

convencionais e de comprimento 

não convencionais  

•  Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

escrita, sistema de numeração 

decimal (unidades e dezenas) 

• Sistema monetário brasileiro 

(cédulas e moedas) 

• Algoritmo da adição sem reserva 

e da subtração sem recurso 

• Unidades de medida de tempo 

convencionais e de comprimento 

não convencionais  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

Ciências 

Objetivo geral 

• Proporcionar a investigação de 

temas ou problemas científicos, 

nos âmbitos social e ambiental, 

que envolvam o corpo humano e 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam 

investigação e experimentação, 

para que o aluno identifique 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam 

investigação e experimentação, 

para que o aluno, observando 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

a saúde, para que o aluno, por 

meio da observação, 

comparação, experimentação e 

registro de informações, adote 

atitudes de cuidado consigo e 

com o outro. 

 

animais e suas características; 

relacione as formas de vida  ao 

ambiente em que habitam; 

comunique e expresse suas 

ideias e  manifeste atitudes de 

interesse e cuidado com os 

animais, preservando-os em seu 

hábitat natural.   

direta e/ou indiretamente 

diferentes ambientes, identifique 

elementos vivos, não vivos e 

relações de pertencimento, 

expressando-se e comunicando 

diferenças e semelhanças 

existentes, por meio da 

oralidade e de outros registros e 

adote atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro e com o ambiente.   

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Aponta corretamente a 

composição do esquema 

corporal (cabeça, tronco e 

membros) 

• Nomeia corretamente partes 

externas que compõem o corpo 

humano 

• Indica apropriadamente partes 

externas e internas perceptíveis 

• Nomeia e descreve 

corretamente animais existentes 

em diferentes ambientes 

• Aponta corretamente 

características dos animais 

quanto à cobertura do corpo, 

locomoção e alimentação 

• Estabelece coerentemente 

relações entre o hábitat, a 

• Lista apropriadamente seres 

vivos e elementos não vivos a 

partir da observação direta e 

indireta de ambientes 

• Cita coerentemente 

características dos seres vivos e 

dos elementos não vivos 

• Representa coerentemente 

ambientes observados, 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

do corpo humano 

• Nomeia adequadamente órgãos 

dos sentidos   

• Associa corretamente órgãos 

dos sentidos a suas funções 

• Indica apropriadamente 

cuidados para manter os órgãos 

dos sentidos saudáveis 

• Relata e representa 

coerentemente hábitos de 

higiene pessoal 

• Relata observações, suposições 

e conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear 

• Manifesta atitudes de interesse 

e cuidado com o próprio corpo e 

com o do outro 

estrutura do corpo e a forma de 

vida dos animais 

• Diferencia vegetais quanto à 

forma e tamanho 

• Nomeia corretamente as 

principais partes externas de 

uma planta 

• Descreve corretamente 

cuidados básicos com animais e 

vegetais nos espaços familiar e 

escolar 

• Descreve cuidados necessários 

à convivência saudável com 

animais e vegetais 

• Relata observações, suposições 

e conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

apontando elementos vivos e 

não vivos a eles pertencentes 

• Aponta apropriadamente 

relações de dependência entre 

os seres vivos e os elementos 

não vivos 

• Relata observações, suposições 

e conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

• Manifesta atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro (incluindo animais e 

vegetais) e com o ambiente 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Manifesta atitudes de interesse 

e cuidado com o próprio corpo e 

com o do outro (incluindo 

animais e vegetais) 

Habilidades 

• Compreender e identificar o 

esquema corporal (cabeça, 

tronco e membros) 

• Identificar partes externas que 

compõem o corpo humano 

• Compreender que o corpo 

necessita de várias estruturas 

externas e internas para 

funcionar e que essas estruturas 

agem em conjunto 

• Reconhecer e nomear órgãos 

dos sentidos  

• Relacionar os órgãos dos 

sentidos a suas funções 

• Reconhecer e relatar cuidados 

• Reconhecer e descrever animais 

existentes em diferentes 

ambientes  

• Reconhecer e representar 

características dos animais 

quanto à cobertura do corpo, 

locomoção e alimentação 

• Relacionar hábitat, estrutura do 

corpo e forma de vida dos 

animais 

• Reconhecer que existem 

diferentes formas, tamanhos e 

tipos de vegetais 

• Identificar a raiz, o caule, as 

folhas, as flores e os frutos das 

• Observar, nomear e classificar 

seres vivos e elementos não 

vivos 

• Identificar e representar 

elementos vivos e não vivos dos 

ambientes observados 

• Compreender que os seres 

vivos dependem de elementos 

não vivos e de outros seres 

vivos 

• Compreender que os seres 

vivos vivem em diversos 

ambientes 

• Observar e identificar os 

materiais de que os objetos são 
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para manter os órgãos dos 

sentidos saudáveis 

• Adotar, desenvolver e descrever 

diferentes hábitos de higiene 

pessoal 

• Compreender que os hábitos de 

higiene ajudam a prevenir 

doenças 

• Relatar observações, 

suposições e conclusões feitas 

nas investigações e 

experimentações 

plantas  

• Descrever cuidados que os 

animais e vegetais devem 

receber  

• Descrever cuidados necessários 

à convivência saudável com os 

animais 

• Relatar observações, 

suposições e conclusões feitas 

nas investigações e 

experimentações 

 

feitos 

• Relatar observações, 

suposições e conclusões feitas 

nas investigações e 

experimentações 

 



 

2º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Corpo humano: cabeça, tronco, 

membros e suas partes externas

• Sentidos: órgãos e funções

• Hábitos de higiene 

 2º trimestre 

Corpo humano: cabeça, tronco, 

membros e suas partes externas 

Sentidos: órgãos e funções  

• Animais: características 

distintivas, hábitat, cuidados 

• Vegetais: características 

distintivas, partes principais, 

hábitat, cuidados 

• Seres vivos e não vivos: 

características, relação de 

interdependência
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3º trimestre 

 

Seres vivos e não vivos: 

características, relação de 

interdependência 



82 

 

2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Geografia 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem que favoreçam 

ao aluno estabelecer diferenças 

e semelhanças entre paisagem 

(natural e cultural), utilizando 

procedimentos básicos de 

observação e descrição, por 

meio da linguagem verbal e não 

verbal, reconhecendo no seu 

cotidiano os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação (pontos de 

referência) e distância (escola-

casa), de modo a deslocar-se 

com autonomia e a representar 

os lugares onde vive e com os 

quais se relaciona, 

preservando-os, a fim de que 

se reconheça como ser humano 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que favoreçam 

ao aluno estabelecer diferenças 

e semelhanças entre paisagem 

(natural e cultural), utilizando 

procedimentos básicos de 

observação e descrição, por 

meio da linguagem verbal e não 

verbal, reconhecendo no seu 

cotidiano os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação (pontos de 

referência) e distância (casa-

escola), de modo a deslocar-se 

com autonomia e a representar 

os lugares onde vive e com os 

quais se relaciona, 

preservando-os, a fim de que 

se reconheça como ser humano 

atuante no contexto familiar. 

• Propiciar situações de 

aprendizagem que favoreçam 

ao aluno estabelecer diferenças 

e semelhanças entre paisagem 

(natural e cultural), utilizando 

procedimentos básicos de 

observação e descrição, por 

meio da linguagem verbal e não 

verbal, reconhecendo no seu 

cotidiano os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação (pontos de 

referência) e distância (locais 

de convivência), de modo a 

deslocar-se com autonomia e a 

representar os lugares onde 

vive e com os quais se 

relaciona, preservando-os, a fim 

de que se reconheça como ser 

humano atuante na 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

atuante no contexto escolar. coletividade. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Usa adequadamente os 

referenciais espaciais de 

localização, orientação e 

distância na resolução de 

situações-problema 

• Desloca-se com autonomia e 

representa adequadamente os 

lugares onde vive e convive no 

âmbito escolar 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde 

vive 

• Usa adequadamente os 

referenciais espaciais de 

localização, orientação e 

distância na resolução de 

situações-problema 

• Desloca-se com autonomia e 

representa adequadamente os 

lugares onde vive e convive no 

âmbito familiar 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde 

vive 

• Usa adequadamente os 

referenciais espaciais de 

localização, orientação e 

distância na resolução de 

situações-problema 

• Desloca-se com autonomia e 

representa adequadamente os 

lugares onde vive e convive na 

coletividade 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde 

vive 

Habilidades 

• Observar, identificar, reconhecer 

e representar os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação e distância 

• Localizar-se e localizar os 

• Observar, identificar, reconhecer 

e representar os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação e distância 

• Localizar-se e localizar os 

• Observar, identificar, reconhecer 

e representar os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação e distância 

• Localizar-se e localizar os 



 

2º ano 1º trimestre 

lugares onde vive e convive no 

âmbito escolar 

Conceitos 

Conteúdos 

• Relações espaciais topológicas 

do interior da escola (ao lado, 

entre, dentro, fora, perto, longe 

etc.)  

• Relações projetivas do interior 

da escola (esquerda, direita, 

embaixo, em cima) 

 2º trimestre 

lugares onde vive e convive no lugares onde vive e convive no 

âmbito familiar 

lugares onde vive e convive na 

coletividade

Relações espaciais topológicas 

(ao lado, 

perto, longe 

Relações projetivas do interior 

(esquerda, direita, 

• Relações espaciais topológicas 

do interior da casa (ao lado, 

entre, dentro, fora, perto, longe 

etc.)  

• Relações projetivas do interior 

da casa (esquerda, direita, 

embaixo, em cima) 

• 

• Relações projetivas da 

coletividade (esquerda, direita, 

embaixo, em cima)

• Pontos de referência do espaço 

84 

3º trimestre 

lugares onde vive e convive na 

coletividade 

 

 Relações espaciais topológicas 

da coletividade (ao lado, entre, 

dentro, fora, perto, longe etc.)  

Relações projetivas da 

coletividade (esquerda, direita, 

embaixo, em cima) 

Pontos de referência do espaço 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Percurso escola x casa: pontos 

de referência significativos no 

trajeto 

• Pontos de referência do espaço 

escolar 

• Sinais de trânsito para 

motoristas e pedestres 

• Visão oblíqua (do alto e de 

lado): construção da planta-

baixa e maquete da sala de aula 

• Visão vertical (de cima para 

baixo): construção da planta-

baixa da sala de aula 

• Percurso casa x escola: pontos 

de referência significativos no 

trajeto 

• Pontos de referência do espaço 

familiar 

• Sinais de trânsito para 

motoristas e pedestres 

• Visão oblíqua (do alto e de 

lado): construção da maquete do 

quarto 

 

coletivo 

• Sinais de trânsito para 

motoristas e pedestres 

• Visão oblíqua (do alto e de 

lado): construção da planta-

baixa maquete do entorno local 

• Visão vertical (de cima para 

baixo): construção da planta-

baixa e maquete do entorno 

local 

 

História 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, no 

tempo e no espaço, situações 

cotidianas da escola, 

• Proporcionar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, 

no tempo e no espaço, 

situações cotidianas da família, 

• Propiciar situações de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno possa localizar, no 

tempo e no espaço, contextos 

cotidianos da coletividade, 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

enfatizando as noções de antes, 

agora e depois, a fim de 

estabelecer relações passado-

presente-futuro. 

tendo como referência as 

noções de antes, agora e 

depois, a fim de estabelecer 

relações passado-presente-

futuro. 

dando ênfase às noções de 

antes, agora e depois, a fim de 

estabelecer relações passado-

presente-futuro. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Localiza adequadamente, no 

tempo e no espaço, situações 

cotidianas da escola 

• Estabelece coerentemente 

relações de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade 

no contexto escolar  

• Localiza adequadamente, no 

tempo e no espaço, situações 

cotidianas da família 

• Estabelece coerentemente 

relações de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade 

no contexto familiar 

• Localiza adequadamente, no 

tempo e no espaço, situações 

cotidianas do contexto coletivo 

• Estabelece coerentemente 

relações de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade 

no contexto coletivo 

Habilidades 

• Localizar situações cotidianas 

da escola no tempo e no espaço 

• Observar, identificar, 

reconhecer, comparar e 

relacionar situações escolares 

nos tempos passado-presente-

futuro 

• Localizar situações cotidianas 

da família no tempo e no espaço 

• Observar, identificar, 

reconhecer, comparar e 

relacionar situações familiares 

nos tempos passado-presente-

futuro 

• Localizar situações cotidianas 

do coletivo no tempo e no 

espaço 

• Observar, identificar, 

reconhecer, comparar e 

relacionar situações do coletivo 

nos tempos passado-presente-



 

2º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Medidas de tempo (antes, 

enquanto, depois, dia, noite, 

calendário e relógio) 

• Deslocamentos (escola

na própria escola) 

• Noções de orientação (longe, 

perto, entre, ao lado) 

 2º trimestre 

futuro

de tempo (antes, 

, dia, noite, 

 

(escola-casa e 

Noções de orientação (longe, 

 

• Medidas de tempo (antes, 

enquanto, depois, dia, noite, 

calendário e relógio) 

• Moradias (tipos) 

• Noções de orientação (longe, 

perto, entre, ao lado) 

 

 

• 

• 

• 

• 

87 

3º trimestre 

futuro 

 

 Medidas de tempo (antes, 

enquanto, depois, dia, noite, 

calendário e relógio) 

 Grupos da escola (da sala de 

aula, do recreio, da Educação 

Física) 

 Grupos religiosos 

 Grupos recreativos (grupos 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

que participa fora da escola) 

• Grupos comunitários 

(associação de bairros, clube 

de mães etc.) 

Ensino Religioso 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

compreenda e respeite os 

símbolos (pessoais, do grupo e 

dos outros), a fim de que 

construa o respeito pelo outro 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

compreenda e respeite seu 

grupo familiar, a fim de que 

construa sua identidade 

• Promover situações de 

aprendizagem em que o aluno 

compreenda e respeite a 

comunidade, por meio da 

dimensão religiosa, a fim de 

que reconheça sua identidade 

religiosa 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Demonstra, de forma 

adequada, atitudes de respeito 

com o outro 

• Compreende e respeita 

símbolos pessoais, do grupo e 

dos outros  

• Demonstra, de forma 

adequada, atitudes de respeito 

com o seu grupo familiar 

• Diferencia adequadamente 

símbolos religiosos dos 

símbolos do cotidiano 

conforme sua crença 

Habilidades • Observar, comparar e • Reconhecer e analisar atitudes 

de respeito com o seu grupo 

• Observar, identificar comparar e 

diferenciar símbolos religiosos 



 

2º ano 1º trimestre 

identificar símbolos pessoais, 

do grupo e dos outros

Conceitos 

Conteúdos 

• Objetos de que eu e minha 

família gostamos 

• Símbolos que lembram o 

transcendente 

• Respeito aos símbolos 

religiosos 

  

 2º trimestre 

identificar símbolos pessoais, 

do grupo e dos outros 

familiar 

 

de que eu e minha 

Símbolos que lembram o 

Respeito aos símbolos 

• Perfis/Personagens que 

compõem as histórias religiosas 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

conforme sua crença 

 Sou ser humano e pertenço a 

diversos grupos 

 Sou ser humano atuante e 

bom no/para o mundo (família, 

escola) 

 Símbolos: forma de conversar 

com o transcendente 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Língua Portuguesa 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, 

amplie a compreensão leitora, 

considerando pistas textuais e 

contextuais, a fim de que 

produza narrativas  adequadas 

às situações propostas. 

• Promover situações 

enunciativas em que o aluno 

desenvolva a oralidade, 

relacione informações explícitas 

e implícitas do texto, reconheça 

regularidades ortográficas 

básicas, a fim de que produza 

narrativas com elementos 

descritivos adequadas às 

situações propostas. 

• Promover atividades 

contextualizadas em que o 

aluno desenvolva a oralidade, 

aperfeiçoe a compreensão 

leitora, considerando pistas 

textuais, intertextuais e 

contextuais, relacionando 

informações explícitas e 

implícitas do texto, e utilize a 

escrita alfabeticamente, 

reconhecendo  regularidades 

básicas, visando à produção 

de narrativas com elementos 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

descritivos e outras 

sequências, orais e escritas, 

pertinentes aos contextos 

sociais  nos quais circula. 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Manifesta coerentemente suas 

ideias, sentimentos e 

experiências, justificando-as 

• Infere corretamente o sentido 

de uma palavra ou expressão 

com base no contexto 

• Localiza adequadamente 

informações explícitas no texto 

• Leia, com compreensão, textos 

narrativos 

• Produza coerentemente 

narrativas com sequência 

temporal, adequadas às 

situações propostas, 

considerando as principais 

•  Infere adequadamente o 

significado de expressões 

faciais e gestos numa situação 

de comunicação 

• Localiza adequadamente 

informações explícitas em 

textos narrativos 

• Localiza adequadamente 

palavras no dicionário 

• Infere informações implícitas 

com apoio da imagem 

• Produz coerentemente textos 

narrativos, adequados às 

situações propostas, 

caracterizando adequadamente 

• Expressa, de maneira clara, 

opiniões ou conhecimentos 

acerca de um tema de estudo 

• Infere corretamente 

informações implícitas em 

diferentes textos 

• Percebe coerentemente as 

relações de intertextualidade 

entre os textos trabalhados 

• Leia, com compreensão e 

fluência, diferentes textos 

• Escreva textos coerentes e  

adequados à situação 

proposta, considerando a 

pontuação e empregando 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

regularidades ortográficas 

• Emprega corretamente letra 

maiúscula em nomes próprios, 

no início das frases e em 

títulos 

espaço e personagens 

 

adjetivos e advérbios 

adequados ao contexto 

• Utiliza adequadamente o 

dicionário 

Habilidades 

• Identificar o possível portador 

de um texto, considerando sua 

forma, assunto, tema, função, 

indícios gráficos, notacionais, 

imagens, títulos etc. 

• Identificar a finalidade do texto, 

mobilizando conhecimentos 

prévios sobre formato do 

gênero, tema ou assunto 

principal 

• Reconhecer a sílaba tônica 

• Localizar informações 

explícitas no texto 

• Reconhecer as principais 

• Identificar versos ou rimas em 

um poema 

• Identificar personagens em 

texto narrativo 

• Identificar o local em que se 

passa o enredo em texto 

narrativo 

• Localizar informações 

explícitas em textos 

• Localizar palavras no 

dicionário 

• Resolver dúvidas de ortografia 

utilizando o dicionário 

• Identificar padrões ortográficos 

na escrita de palavras 

• Identificar o sentido de uma 

palavra, consultando o 

dicionário 

• Classificar, em ordem 

alfabética, um grupo de 

palavras de um texto 

• Utilizar o dicionário 

• Identificar o sentido de uso dos 

sinais de pontuação 

• Utilizar os sinais de pontuação 

• Empregar letra maiúscula em 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

regularidades ortográficas 

• Utilizar letra maiúscula 

• Utilizar os principais sinais de 

pontuação 

• Formular hipóteses sobre 

regras de uso da língua escrita, 

a partir da análise de 

regularidades e aplicá-las em 

produções escritas, revisões e 

leituras 

• Ler diferentes textos 

• Inferir o sentido de palavras ou 

expressões 

• Produzir narrativas adequadas 

às situações propostas 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

• Inferir o significado de 

expressões faciais e gestos  

• Inferir informações implícitas 

• Inferir os versos que podem 

completar poema, parlenda ou 

cantiga com base em indícios 

presentes no próprio texto 

• Produzir textos adequados às 

situações propostas 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

nomes próprios 

• Empregar adjetivos e advérbios 

• Inferir informações implícitas em 

diferentes textos 

• Estabelecer relações de 

intertextualidade 

• Ler diferentes textos 

• Produzir textos adequados às 

situações propostas 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

 



 

3º ano 1º trimestre 

escolha realizada 

Conceitos 

Conteúdos 

• Reprodução e produção oral 

de texto 

• Elementos constitutivos da 

organização interna do poema 

(versos, rimas, estrofação

• Textos: leitura e manejo do 

suporte, escolhas, discussão e 

comentários  

• Nome próprio (foco no uso, 

 2º trimestre 

produção oral 

Elementos constitutivos da 

organização interna do poema 

rimas, estrofação etc.) 

extos: leitura e manejo do 

suporte, escolhas, discussão e 

Nome próprio (foco no uso, 

• Uso do dicionário 

• Compreensão de textos 

• Produção de textos narrativos 

• Descrição de espaço e 

personagem 

• Uso do adjetivo 

• Concordância nominal 

(nome/adjetivo) 

• 

• 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 

 Compreensão de diferentes 

textos 

 Produção de textos narrativos 

com elementos descritivos 

 Sinais de pontuação 

 Uso do adjetivo 

 Uso das principais expressões 

de tempo, modo e lugar 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

não na classificação) 

• Adjetivação e/ou atribuição de 

qualidade (sem usar 

nomenclatura) 

• Tempo verbal 

(passado/presente/futuro) de 

verbos de ação regulares  

• Sílaba tônica 

• Representação de fonema em 

final de palavra: r (verbo); s 

(plural); u (desinência de 

pretérito); oposição 

surda/sonora p/b; t/d; f/v, x, 

ch/g, j; r/rr, representação das 

vogais e/i; o/u; representação 

u/l; marcadores de nasalidade 

(“m”, “n”, til); representação da 

nasalidade m/n; ao/ã; ao/am 

em posição final de verbos 

(compraram/comprarão); 

• Recursos paralinguísticos de 

sustentação da fala (gestos, 

tonalidade da voz, expressões 

faciais), de acordo com os 

objetivos do ato de interlocução 

• Elementos constitutivos da 

organização interna da 

narrativa (personagens, local, 

tempo, descrições etc.) 

• Elementos constitutivos da 

organização interna do poema 

(versos, rimas, estrofação etc.) 

• Textos: leitura e manejo do 

suporte, escolhas 

• Concordância verbal (noções 

básicas de nome e 

características) 

• Efeitos de sentido produzidos 

no texto pelo uso intencional de 

palavras, expressões, recursos 

gráfico-visuais, pontuação 

• Inferir o sentido de palavras ou 

expressões a partir do contexto 

ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de 

dicionário 

• Diagramação do texto 

(parágrafo, letra maiúscula) 

• Relacionar dois textos pela 

identificação de temas, 

assuntos, finalidades etc. 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

representação l/lh; 

contraposição entre as 

representações de /s/ (sapo, 

pássaro); acréscimos de vogal 

em sílaba travada; acréscimos 

de i em palavras terminadas 

com /s/ 

Matemática 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando, 

descrevendo e registrando 

graficamente relações de 

posição, direção e sentido; 

estabeleça diferenças e 

semelhanças; identifique formas 

tri e bidimensionais; construa o 

significado do número natural, a 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando, 

descrevendo e registrando 

graficamente relações de 

posição, direção e sentido; 

estabeleça diferenças e 

semelhanças; identifique formas 

tri e bidimensionais, 

desmontando e montando 

• Promover contextos de 

aprendizagem, para que o aluno 

desenvolva a percepção e a 

orientação espacial do próprio 

corpo e de objetos, explorando, 

descrevendo e registrando 

graficamente relações de 

posição, direção e sentido; 

estabeleça diferenças e 

semelhanças; identifique formas 

tri e bidimensionais, 

desmontando embalagens e 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

partir de seus diferentes usos; e 

resolva situações-problema 

relacionadas a contagens, 

medidas de tempo, comprimento 

e massa, bem como códigos 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

gráficos, interpretando e 

produzindo escritas numéricas 

de acordo com as regras do 

sistema de numeração decimal 

até 300, valendo-se da oralidade, 

da linguagem matemática e de 

outros registros, incluindo os 

algoritmos da adição com 

reserva e da subtração com 

retorno. 

 

embalagens; construa o 

significado do número natural, a 

partir de seus diferentes usos; e 

resolva situações-problema 

relacionadas a contagens, 

medidas de tempo, comprimento 

e massa, bem como códigos 

numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e 

gráficos, interpretando e 

produzindo escritas numéricas 

de acordo com as regras do 

sistema de numeração decimal 

até 600, valendo-se da oralidade, 

da linguagem matemática e de 

outros registros, incluindo os 

algoritmos da adição com 

reserva, da subtração com 

retorno, e da multiplicação e da 

divisão com multiplicador e 

divisor até 5. 

representando sua forma plana; 

construa o significado do número 

natural, a partir de seus 

diferentes usos; e resolva 

situações-problema relacionadas 

a contagens, medidas de tempo, 

comprimento e massa, bem 

como códigos numéricos, 

apresentados também na forma 

de tabelas e gráficos, 

interpretando e produzindo 

escritas numéricas de acordo 

com as regras do sistema de 

numeração decimal até 999, 

valendo-se da oralidade e da 

linguagem matemática, incluindo 

os algoritmos da adição com 

reserva, da subtração com 

retorno, da multiplicação e da 

divisão com multiplicador e 

divisor até 9. 



100 

 

3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente desenhando a 

posição e os deslocamentos 

realizados 

• Localiza e registra corretamente 

a posição de objetos, a partir da 

observação de desenhos, 

gravuras, fotografias, maquetes 

• Indica apropriadamente 

diferenças e evidencia 

semelhanças entre objetos e 

formas geométricas 

bidimensionais 

• Desmonta e monta corretamente 

formas tridimensionais 

(embalagens) e desenha formas 

geométricas bidimensionais  

• Utiliza material concreto para 

representar corretamente a 

centena   

• Compara, ordena de forma 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente, desenhando a 

posição e os deslocamentos 

realizados 

• Localiza e registra corretamente 

a posição de objetos a partir da 

observação de desenhos, 

gravuras, fotografias, maquetes 

• Indica apropriadamente 

diferenças e evidencia 

semelhanças entre objetos e 

formas geométricas 

bidimensionais 

• Recorta embalagens, 

decompondo-as em partes e 

indicando corretamente as 

diferentes formas planas que as 

compõe 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente desenhando a 

posição e os deslocamentos 

realizados 

• Localiza e registra corretamente 

a posição de prédios (casa, 

escola, igreja, local de comércio, 

indústria) e de espaços (rua, 

praça, parque), a partir da 

observação de desenhos, 

gravuras, fotografias, maquetes, 

guias e mapas do bairro 

• Desmonta embalagens 

desenhando corretamente a 

forma plana destas 

• Ocupa adequadamente espaços, 

respeitando as relações de 

tamanho e forma 

• Distribui de maneira adequada 

registros sobre o papel 

(transcrição de textos, 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

no mínimo até 300, relacionando-

os com a correspondente 

representação simbólica 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração no mínimo até 300, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  

• Realiza corretamente cálculos de 

adição com reserva 

corretamente números naturais 

no mínimo até 600, relacionando-

os com a correspondente 

representação simbólica 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração até 600, descrevendo 

seus diferentes usos no contexto 

social  

• Resolve eficazmente situações-

problema utilizando material 

concreto e diferentes estratégias, 

demonstrando compreensão do 

reprodução de desenhos) 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

até 999, relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Realiza corretamente contagens 

(10 em 10, 100 em 100) 

• Localiza corretamente números 

naturais, com apoio da reta ou 

quadro numérico, e completa 

sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Realiza corretamente cálculos de 

adição e subtração com trocas 

até centenas 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Realiza corretamente cálculos de 

subtração com recurso 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo 

multiplicação (ideia da adição de 

parcelas iguais), com a devida 

representação por meio de 

material concreto, desenhos e 

sentença matemática   

• Identifica corretamente unidades 

de tempo (dia, semana, mês, 

bimestre, trimestre, semestre, 

ano) e utiliza calendário 

• Comunica corretamente o 

resultado de medições 

(comprimento e massa) e produz 

escritas para representá-lo  

• Lê e registra corretamente horas 

e minutos no relógio analógico e 

no digital 

• Identifica corretamente unidades 

significado da operação 

multiplicação 

• Representa corretamente as 

multiplicações (tabuadas) até 5 

• Realiza contagens (2 em 2, 3 em 

3, até 5 em 5) corretamente 

• Realiza corretamente o registro 

convencional do algoritmo da 

multiplicação 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo divisão 

(ideia de repartir em partes 

iguais), com a devida 

representação por meio de 

material concreto, desenhos e 

sentença matemática  

• Representa corretamente 

sentenças matemáticas de 

divisões até 5 

• Realiza corretamente o registro 

convencional do algoritmo da 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração até 999, descrevendo 

seus diferentes usos no contexto 

social  

• Representa corretamente as 

multiplicações (tabuadas) até 9 

• Representa corretamente 

sentenças matemáticas de 

divisões até 9 

• Realiza o registro convencional 

do algoritmo da multiplicação e 

da divisão   

• Relaciona corretamente 

grandezas de mesma natureza, 

por meio de estratégias pessoais 

e instrumentos de medida 

conhecidos (régua, fita métrica) 

• Realiza, de modo razoável, 

estimativa de resultados de 

medições de massa (pesa mais 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(cédulas e moedas) do sistema 

monetário brasileiro, seus 

respectivos valores e possíveis 

trocas entre elas 

• Extrai corretamente informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

divisão   

• Resolve eficazmente situações-

problema utilizando material 

concreto e diferentes estratégias, 

demonstrando compreensão do 

significado da operação divisão 

• Relaciona corretamente 

unidades de medida de tempo 

(dia, semana, mês, bimestre, 

trimestre, semestre, ano) 

• Extrai corretamente informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

ou pesa menos que 1 

quilograma), verificando o peso 

real através do uso de 

instrumentos 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam 

contagens e medidas (tempo, 

comprimento, massa), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo 

(mental, escrito, exato, 

aproximado), bem como a 

utilização dos algoritmos das 

quatro operações 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam 

conceitos de dúzia, meia dúzia, 

dobro, triplo, metade e terça 

parte 

• Extrai corretamente informações 

apresentadas em tabelas 



104 

 

3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

Habilidades 

• Situar-se e movimentar-se 

desenhando a posição e os 

deslocamentos realizados 

• Localizar e registrar a posição de 

objetos, a partir da observação 

de desenhos, gravuras, 

fotografias, maquetes 

• Identificar diferenças e evidenciar 

semelhanças entre objetos e 

formas geométricas 

bidimensionais 

• Decompor e recompor formas 

tridimensionais (embalagens) 

• Representar por meio de 

desenho formas geométricas 

bidimensionais  

• Situar-se e movimentar-se 

desenhando a posição e os 

deslocamentos realizados 

• Localizar e registrar a posição de 

objetos a partir da observação de 

desenhos, gravuras, fotografias, 

maquetes 

• Identificar diferenças e evidenciar 

semelhanças entre objetos e 

formas geométricas 

bidimensionais 

• Identificar formas geométricas 

planas ao recortar embalagens 

em partes  

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

• Situar-se e movimentar-se 

desenhando a posição e os 

deslocamentos realizados 

• Observar desenhos, gravuras, 

fotografias, maquetes, guias e 

mapas do bairro para localizar e 

representar prédios (casa, 

escola, igreja, local de comércio, 

indústria) e espaços (rua, praça, 

parque) 

• Representar por meio de 

desenho a forma planificada de 

embalagens 

• Demonstrar organização 

espacial, respeitando as relações 

de tamanho e forma  

• Distribuir, de maneira adequada, 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Representar a centena utilizando 

material concreto 

• Relacionar uma centena a 100 

unidades e/ou 10 dezenas 

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

das unidades, dezenas e 

centenas; 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas e centenas 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até 300 

• Localizar números naturais com 

das unidades, dezenas e 

centenas 

• Representar centenas inteiras 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas e centenas 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até 600 

• Localizar números naturais, com 

apoio da reta ou quadro 

numérico, e completar 

sequências numéricas de acordo 

com a numeração trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

registros sobre o papel 

(transcrição de textos, 

reprodução de desenhos) 

• Compor e decompor números 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

das unidades, dezenas e 

centenas 

• Contar de 10 em 10 e de 100 em 

100 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas e centenas 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até 999 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

apoio da reta ou quadro 

numérico e completar 

sequências numéricas, de 

acordo com a numeração 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica 

• Reconhecer números ordinais 

até o 20º, relatando situações 

onde eles são usados 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

300, descrevendo seus 

diferentes usos no contexto 

social 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

600, descrevendo seus 

diferentes usos no contexto 

social  

• Representar por meio de 

sentenças matemáticas a 

resolução de situações-problema 

envolvendo multiplicação, 

utilizando os sinais (x e =) 

• Organizar e sistematizar os 

resultados das multiplicações 

(tabuadas) até 5 

• Memorizar os resultados das 

tabuadas de forma lúdica 

• Localizar números naturais, com 

apoio da reta ou quadro 

numérico, e completar 

sequências numéricas de acordo 

com a numeração trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

999, descrevendo seus 

diferentes usos no contexto 

social  

• Efetuar adições e subtrações 

com trocas até centenas 

• Organizar e sistematizar os 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Compreender o procedimento do 

algoritmo da adição com trocas 

• Efetuar adições com trocas por 

meio de diferentes 

procedimentos 

• Compreender o procedimento do 

algoritmo da subtração com 

trocas 

• Efetuar subtrações com trocas 

por meio de diferentes 

procedimentos 

• Relacionar a multiplicação à ideia 

de adição de parcelas iguais 

• Resolver situações-problema 

envolvendo multiplicação (ideia 

da adição de parcelas iguais), 

com a devida representação por 

meio de material concreto, 

desenhos e sentença 

• Contar de 2 em 2, 3 em 3, até 5 

em 5 

• Compreender e utilizar o 

algoritmo da multiplicação 

• Resolver situações-problema 

envolvendo divisão (ideia de 

repartir em partes iguais), com a 

devida representação por meio 

de material concreto, desenhos e 

sentença matemática  

• Representar, por meio de 

sentenças matemáticas, a 

resolução de situações-problema 

envolvendo divisão, utilizando os 

sinais (÷ e =) 

• Representar as sentenças 

matemáticas das divisões até 5 

• Compreender e utilizar o 

algoritmo da divisão 

resultados das multiplicações 

(tabuadas) até 9  

• Representar as sentenças 

matemáticas das divisões até 9 

• Compreender e realizar cálculos 

utilizando o algoritmo da 

multiplicação e divisão com 

multiplicador e divisor com um 

algarismo 

• Reconhecer diferentes 

instrumentos de medida de 

comprimento 

• Reconhecer o metro como 

unidade-padrão de medida de 

comprimento 

• Estimar resultados de medida de 

comprimento (mede mais ou 

mede menos que 1 metro) 

• Identificar o que pode ser medido 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

matemática 

• Identificar unidades de tempo 

(dia, semana, mês, bimestre, 

trimestre, semestre, ano), 

explorando o calendário 

• Comunicar o resultado de uma 

medição (comprimento e massa) 

e produzir escritas para 

representá-lo  

• Ler e registrar horas e minutos 

no relógio analógico e no relógio 

digital 

• Identificar hora e minuto como 

unidades de medida de tempo 

• Identificar unidades (cédulas e 

moedas) do sistema monetário 

brasileiro e seus respectivos 

valores 

• Realizar trocas entre cédulas e 

• Identificar unidades de tempo 

(dia, semana, mês, bimestre, 

trimestre, semestre, ano) 

explorando o calendário 

• Associar bimestre, trimestre e 

semestre a 2, 3 e 6 meses, 

respectivamente 

• Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

em metro ou centímetro 

• Realizar medições utilizando a 

régua e a fita métrica 

• Reconhecer unidades 

padronizadas de medida de 

massa (quilograma e grama) por 

meio da observação de 

embalagens 

• Estimar resultados de medidas 

de massa (pesa mais ou pesa 

menos que 1 quilograma) 

• Identificar o que pode ser medido 

em quilo ou grama 

• Verificar medidas de massa para 

confirmar resultados de 

estimativas 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagens e medidas 

(tempo, comprimento, massa), 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

moedas 

• Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo 

(mental, escrito, exato, 

aproximado) bem como, a 

utilização dos algoritmos das 

quatro operações. 

• Relacionar uma dúzia a 12 

unidades e meia dúzia a 6 

unidades 

• Associar a noção de dobro e de 

triplo à multiplicação de um 

número por 2 e por 3, 

respectivamente 

• Associar a noção de metade e de 

terça parte à divisão de um 

número por 2 e por 3, 

respectivamente 

• Resolver situações-problema que 

envolvam conceitos de dúzia, 

dobro, triplo, metade e terça 



 

3º ano 1º trimestre 

Conceitos 

 2º trimestre 

parte

• Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações

110 

3º trimestre 

parte 

Selecionar informações 

apresentadas em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição, direção e 

sentido  

• Formas geométricas planas  

• Números naturais até 300: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas e centenas) 

• Sistema Monetário Brasileiro 

(cédulas e moedas) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso 

• Multiplicação (ideia da adição de 

parcelas iguais) 

• Unidades de medida de tempo 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição, direção e 

sentido  

• Formas geométricas planas 

• Números naturais até 600: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas e centenas) 

• Multiplicação: (ideia da adição de 

parcelas iguais), sentença 

matemática (sinais x e =), 

tabuadas até 5, contagens (2 em 

2, 3 em 3, até 5 em 5), algoritmo 

(cálculo) com multiplicador até 5 

• Divisão: (ideia de repartir em 

partes iguais), sentença 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição, direção e 

sentido 

• Planificação de formas 

geométricas tridimensionais 

(embalagens) 

• Números naturais até 999: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas e centenas) 

• Contagens (10 em 10, 100 em 

100) 

• Dúzia, meia dúzia, dobro, triplo, 

metade e terça parte 

• Cálculos de adição e subtração 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

convencionais e de comprimento 

e de massa não convencionais  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

 

matemática (sinais ÷ e =), 

algoritmo (cálculo) com divisor 

até 5 

• Unidades de medida de tempo 

convencionais e de comprimento 

e de massa não convencionais  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabela 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

 

com trocas até centenas 

• Multiplicação: (ideia da adição de 

parcelas iguais), sentença 

matemática (sinais x e =), 

tabuadas até 9, algoritmo com 

multiplicador até 9 

• Divisão: (ideia de repartir em 

partes iguais), sentença 

matemática (sinais ÷ e =), 

algoritmo (cálculo) com divisor 

até 9 

• Unidades de medida de tempo, 

de comprimento e de massa  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Ciências 

Objetivo geral 

• Proporcionar a investigação de 

temas ou problemas científicos, 

nos âmbitos social e ambiental, 

que envolvam o corpo humano e 

a saúde, para que o aluno, 

investigando as fases da vida do 

ser humano, bem como as 

características e o 

funcionamento do corpo, 

compreenda a importância da 

alimentação e da higiene; 

demonstre atitudes de 

valorização da vida em sua 

diversidade, descrevendo e 

justificando atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental. 

 

• Oportunizar a investigação de 

temas ou problemas científicos, a 

observação e a experimentação, 

nos âmbitos social e ambiental, 

para que o aluno, investigando 

como o homem se relaciona com 

o ambiente, diferencie ambiente 

natural e construído; reconheça 

as etapas do ciclo de vida dos 

seres vivos; identifique animais e 

suas características 

classificando-os; relacione as 

formas de vida  ao ambiente 

onde habitam; comunique e 

expresse suas ideias e  

manifeste atitudes de interesse e 

cuidado com os animais, 

preservando-os em seu hábitat 

natural. 

• Proporcionar a investigação de 

temas ou problemas científicos, a 

observação e a experimentação, 

nos âmbitos social e ambiental, 

para que o aluno, observando 

direta e/ou indiretamente, 

investigue como o homem se 

relaciona com o ambiente; 

diferencie ambiente natural e 

construído; identifique vegetais, 

suas partes e funções,  

reconhecendo-os como alimento 

para animais e matéria-prima 

para a indústria; bem como 

demonstre atitudes de 

valorização da vida em sua 

diversidade e preservação dos 

componentes naturais das 

paisagens, descrevendo e 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

justificando atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental   

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Faz relatos e registros coerentes, 

manifestando compreensão de 

que todo ser humano passa por 

um período de crescimento e 

desenvolvimento 

• Cita corretamente as diferentes 

etapas que compreendem o ciclo 

de vida das pessoas 

• Aponta corretamente 

características dos períodos da 

vida dos seres humanos: 

infância, adolescência, fase 

adulta e velhice 

• Descreve adequadamente 

características externas do corpo 

humano 

• Nomeia e associa corretamente 

• Descreve corretamente ambiente 

natural e ambiente construído, 

indicando como o homem se 

relaciona e interfere em tais 

ambientes  

• Cita corretamente as etapas do 

ciclo de vida dos seres vivos 

• Aponta corretamente os 

elementos necessários para os 

seres vivos sobreviverem 

• Identifica animais aquáticos e 

terrestres corretamente  

• Diferencia corretamente animal 

vertebrado e invertebrado  

• Caracteriza apropriadamente os 

grupos (classes) de animais 

vertebrados  

• Indica corretamente as partes de 

um vegetal completo (com 

flores), associando cada parte à 

sua função 

• Descreve e representa 

apropriadamente as condições 

necessárias e etapas da 

germinação de uma semente 

•  Relata e representa 

coerentemente diferentes formas 

de disseminação das sementes 

• Aponta apropriadamente 

vegetais que servem como 

alimento para outros seres vivos 

• Relata e representa 

adequadamente a utilização de 

matéria-prima das plantas para a 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

órgãos dos sentidos a suas 

funções 

• Nomeia apropriadamente órgãos 

internos do corpo humano e 

relaciona-os a funções vitais 

• Identifica os alimentos como 

fonte de energia para o corpo 

• Cita corretamente cuidados no 

preparo e com a higiene dos 

alimentos  

• Indica corretamente hábitos de 

higiene que contribuem para a 

manutenção da saúde e cita 

doenças provocadas pela falta 

de higiene  

• Relata apropriadamente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

• Classifica corretamente animais 

vertebrados em mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios e peixes 

• Cita corretamente animais 

invertebrados e sua importância  

• Relata como evitar danos, 

acidentes ou doenças causadas 

por animais, de forma adequada 

• Relata apropriadamente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

 

fabricação de alimentos, objetos, 

produtos de higiene e limpeza e 

medicamentos 

• Relata apropriadamente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear  

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

Habilidades 

• Compreender que todo ser 

humano passa por um período 

de crescimento e 

desenvolvimento 

• Compreender que o ciclo de vida 

das pessoas envolve 

nascimento, crescimento, 

reprodução e morte 

• Reconhecer e descrever 

características dos períodos da 

vida dos seres humanos: 

infância, adolescência, fase 

adulta e velhice 

• Reconhecer e diferenciar órgãos 

dos sentidos e suas funções 

• Reconhecer as principais 

• Reconhecer que o ser humano 

vive em diferentes ambientes e 

consegue modificá-los 

• Diferenciar ambiente natural de 

ambiente construído, a partir da 

investigação de como o homem 

se relaciona com tais ambientes 

e neles interfere 

• Compreender que os seres vivos 

apresentam um ciclo vital: 

nascem, crescem, reproduzem e 

morrem 

• Reconhecer a importância dos 

recursos naturais ar, água e solo 

para a existência dos seres vivos 

• Identificar diferenças básicas 

• Identificar as partes de um 

vegetal completo (com flores), 

reconhecendo a função de cada 

parte para a planta 

• Identificar a folha como órgão da 

respiração e principal órgão 

realizador da fotossíntese 

• Identificar o caule como órgão 

sustentador e condutor 

• Identificar a raiz como órgão que 

fixa a planta ao ambiente, retira 

água e sais minerais do 

ambiente e armazena reservas 

para a planta 

• Identificar a flor como órgão 

reprodutor da planta e 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

funções dos órgãos: cérebro, 

pulmões, estômago, intestinos, 

rins, coração, pele, ossos e 

músculos 

• Compreender que o corpo 

necessita de várias estruturas 

externas e internas para 

funcionar e que essas estruturas 

agem em conjunto 

• Reconhecer que o corpo 

necessita de energia obtida por 

meio de alimentos 

• Descrever cuidados no preparo e 

com a higiene dos alimentos 

• Compreender que os hábitos de 

higiene ajudam a manter a 

saúde, descrevendo doenças 

provocadas pela falta de higiene 

• Relatar observações, suposições 

e conclusões feitas 

• Descrever, justificar e 

entre os ambientes aquático e 

terrestre, reconhecendo os 

animais que habitam nestes 

ambientes 

• Observar características dos 

animais quanto à cobertura do 

corpo, locomoção, forma de 

nascimento e alimentação, 

agrupando-os de acordo com 

semelhanças 

• Compreender que a ciência 

classifica os seres vivos para 

facilitar o entendimento de sua 

diversidade 

• Diferenciar os animais por sua 

forma de nascimento: do corpo 

da mãe (vivíparos) ou de ovos 

(ovíparos) 

• Compreender a metamorfose 

como um processo de 

desenvolvimento e 

compreender os processos 

básicos de polinização 

• Identificar o fruto como protetor 

das sementes, e estas como 

estruturas germinativas, capazes 

de formar uma nova planta 

• Reconhecer que as sementes 

necessitam de condições 

específicas para germinar 

• Identificar diferentes formas de 

disseminação das sementes 

• Diferenciar reprodução por 

sementes da propagação 

vegetativa das plantas 

• Reconhecer os vegetais como 

alimento para outros seres vivos 

• Compreender que as plantas 

fornecem matéria-prima para as 

indústrias fabricarem alimentos, 

objetos, produtos de higiene e 

limpeza e medicamentos 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

transformação no corpo de 

muitos animais 

• Distinguir animais vertebrados e 

invertebrados, reconhecendo a 

presença da coluna vertebral 

como elemento de diferenciação 

entre esses dois grupos 

• Identificar características dos 

animais vertebrados de acordo 

com o grupo (classe) ao qual 

pertencem 

• Classificar animais vertebrados 

em mamíferos, aves, répteis, 

anfíbios e peixes  

• Reconhecer animais 

invertebrados e sua importância 

como seres integrantes da 

natureza 

• Investigar sobre a forma de vida 

e defesa de alguns animais para 

evitar danos, acidentes ou 

• Investigar o processo de 

produção de objetos e alimentos, 

considerando a matéria-prima 

utilizada, as transformações e a 

tecnologia empregada nas 

diferentes etapas 

•  Investigar as causas da extinção 

de plantas e reconhecer medidas 

para preservação de diferentes 

espécies 

• Relatar observações, suposições 

e conclusões feitas nas 

investigações e experimentações  

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

doenças ao ser humano  

• Investigar as causas da extinção 

de animais e reconhecer 

medidas para preservação de 

diferentes espécies 

•  Relatar observações, 

suposições e conclusões feitas 

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 



 

3º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Ciclo de vida do ser humano

• Características dos diferentes 

períodos da vida dos seres vivos: 

infância, adolescência, fase 

 2º trimestre 

Ciclo de vida do ser humano 

Características dos diferentes 

períodos da vida dos seres vivos: 

infância, adolescência, fase 

• Ambiente natural e ambiente 

construído                              

• Seres vivos: ciclo de vida, 

elementos necessários para 

• Vegetais: partes e funções, 

germinação, disseminação de 

sementes, fonte de alimentação 

e matéria

120 

3º trimestre 

 

Vegetais: partes e funções, 

germinação, disseminação de 

sementes, fonte de alimentação 

e matéria-prima para a indústria, 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

adulta e velhice 

• Corpo humano: características 

externas, sentidos (órgãos e 

funções, órgãos internos e 

funções vitais) 

• Alimentos: nutrientes, cuidados 

no preparo, higiene  

• Hábitos de higiene: doenças 

causadas pela falta de higiene 

sobrevivência 

• Animais: aquáticos e terrestres, 

vertebrados (mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios e peixes) e 

invertebrados (características, 

forma de vida, mecanismos de 

defesa), preservação 

 

preservação 

Geografia 

Objetivo geral 

• Propiciar ao aluno situações de 

reconhecimento da paisagem 

local/bairro, a fim de que 

caracterize e diferencie as 

relações econômicas, físicas e 

culturais da comunidade em que 

a escola está inserida 

• Proporcionar ao aluno situações 

de reconhecimento da paisagem 

local/bairro, a fim de que 

caracterize e diferencie as 

relações econômicas, físicas e 

culturais da comunidade em que 

a família está inserida 

• Oportunizar ao aluno situações 

de aprendizagem em que 

reconheçam a paisagem 

local/bairro, a fim de que 

caracterize e diferencie as 

relações econômicas, físicas e 

culturais da comunidade no 

contexto coletivo 

 
• Reconhece e representa • Reconhece e representa • Reconhece e representa 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

adequadamente e, de forma 

imagética e verbal, a paisagem 

local/bairro 

• Diferencia e descreve gráfica e 

verbalmente as relações 

econômicas, físicas e culturais 

que configuram a comunidade 

em que a escola está inserida 

• Demonstra atitudes adequadas 

de respeito consigo e com o 

outro, preservando os lugares 

onde convive 

adequadamente e, de forma 

imagética e verbal, a paisagem 

local/bairro 

• Diferencia e descreve gráfica e 

verbalmente as relações 

econômicas, físicas e culturais 

que configuram a comunidade 

em que a família está inserida 

Demonstra atitudes adequadas 

de respeito consigo e com o 

outro, preservando os lugares 

onde vive 

adequadamente e, de forma 

imagética e verbal, a paisagem 

local/bairro 

• Diferencia e descreve gráfica e 

verbalmente as relações 

econômicas, físicas e culturais 

que configuram a comunidade 

no contexto coletivo 

Demonstra atitudes adequadas 

de respeito consigo e com o 

outro, preservando os lugares 

onde vive 

Habilidades 

• Localizar, observar, reconhecer 

e identificar elementos 

econômicos, físicos e culturais 

na paisagem da comunidade 

escolar 

• Comparar, diferenciar e 

descrever as relações 

econômicas, físicas e culturais 

• Localizar, observar, reconhecer 

e identificar elementos 

econômicos, físicos e culturais 

na paisagem da comunidade 

familiar 

• Comparar, diferenciar e 

descrever as relações 

econômicas, físicas e culturais 

• Localizar, observar, reconhecer 

e identificar elementos 

econômicos, físicos e culturais 

na paisagem do contexto 

coletivo 

• Comparar, diferenciar e 

descrever as relações 

econômicas, físicas e culturais 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

que configuram o bairro em que 

a escola está inserida 

que configuram o bairro em que 

a família está inserida 

que configuram o bairro em que 

a coletividade está inserida 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Características dos diferentes 

tipos de bairro onde a escola 

está inserida: residencial, 

comercial, industrial e misto 

• Características dos diferentes 

tipos de bairro onde a família 

está inserida: residencial, 

comercial, industrial e misto  

• Diferenças e semelhanças entre 

as paisagens: cidade grande, 

litorânea, e do campo: água, 

construções, vegetação, ruas, 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Diferenças entre os bairros: as 

casas, as ruas, os tipos de 

construção, o movimento, 

serviços que existem e os que 

inexistem 

• Tipo de bairro onde a escola 

está inserida 

• Principais indústrias e seus 

produtos 

• Principais casas de comércio e o 

ramo de atividade 

• Tipos de rua, de construções, 

movimento, serviços existentes 

e serviços que o bairro necessita 

• Paisagens que avisto da janela 

da minha escola: naturais e 

modificadas pelo ser humano 

 

• Diferenças entre os bairros: as 

casas, as ruas, os tipos de 

construção, o movimento, 

serviços que existem e os que 

inexistem 

• Principais indústrias e seus 

produtos 

• Principais casas de comércio e o 

ramo de atividade 

• Tipos de rua, de construções, 

movimento, serviços existentes 

e serviços que o bairro necessita 

• Paisagens que avisto da janela 

da minha casa: naturais e 

modificadas pelo ser humano 

meios de transporte, circulação 

de pessoas, trânsito e comércio 

• Elementos que compõem a 

paisagem:  

Naturais (da natureza): lagos, 

rios, floresta, morro, praia, 

animais 

Culturais (criados ou 

modificados pelo ser 

humano): casas e prédios, 

jardins, indústrias, estradas, 

lojas, automóveis, pontes  

 



125 

 

3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

História 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno reconheça 

elementos culturais do bairro/da 

localidade, caracterizando os 

diversos tipos de relações 

sociais, nos contextos passado-

presente-futuro, a fim de que 

diferencie esses aspectos 

culturais e sociais na 

comunidade em que a escola 

está inserida. 

• Proporcionar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno reconheça 

elementos culturais do bairro/da 

localidade, caracterizando os 

diversos tipos de relações 

políticas nos contextos 

passado- presente-futuro, a fim 

de que diferencie esses 

aspectos culturais e políticos na 

comunidade em que a escola 

está inserida. 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem, por meio dos 

quais o aluno reconheça 

elementos culturais do bairro/da 

localidade, a fim de que 

caracterize os diversos tipos de 

relações étnicas das pessoas 

que pertencem à sua 

comunidade e que fizeram parte 

do processo de formação da 

mesma. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconhece adequadamente 

elementos culturais próprios do 

bairro/da localidade em que a 

escola está inserida 

• Reconhece coerentemente as 

diferenças e semelhanças nas 

relações sociais estabelecidas 

•  Reconhece adequadamente 

elementos culturais próprios do 

bairro/da localidade em que 

vive 

• Reconhece coerentemente as 

diferenças e semelhanças nas 

relações políticas estabelecidas 

• Reconhece adequadamente 

elementos culturais próprios do 

bairro em que vive 

• Reconhece coerentemente os 

tipos de relações étnicas 

estabelecidas no passado e no 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

no passado e no contexto em 

que a escola está inserida 

• Adota atitudes de respeito, 

segundo as regras de 

convivência próprias do 

contexto escolar 

no passado e no contexto em 

que vive 

• Adota atitudes de respeito, 

próprias do contexto em que 

vive 

contexto em que está inserido 

• Relaciona-se com os grupos, 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência, nos contextos 

escolar e do bairro/da 

localidade em que está inserido 

Habilidades 

• Observar, identificar, localizar e 

reconhecer aspectos culturais 

do bairro/da localidade em que 

a escola está inserida 

• Reconhecer as relações 

sociais no contexto escolar em 

que está inserido 

 

 

• Observar, identificar, localizar e 

reconhecer aspectos culturais 

do bairro/da localidade em que 

vive 

• Reconhecer as relações 

políticas no contexto em que 

está inserido 

• Observar, identificar e 

reconhecer as relações étnicas 

no contexto escolar em que 

está inserido 

• Observar, identificar e 

reconhecer as relações étnicas 

no contexto em que vive 



 

3º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• A rua onde moro 

• Tipos de ruas: largas, 

estreitas, calmas, 

movimentadas, asfaltadas, de 

terra, com construções 

antigas ou modernas

• Tipos de construções: antigas 

 2º trimestre 

Tipos de ruas: largas, 

movimentadas, asfaltadas, de 

terra, com construções 

antigas ou modernas 

Tipos de construções: antigas 

• Tipos de bairros: residencial, 

comercial, industrial, mistos 

• Serviços públicos que o bairro 

oferece: lazer, saúde, 

transporte, educação, 

festividades 

• Noção de cidadania 

• Cumprimento dos deveres e 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 

 História da formação do bairro 

em que a escola está inserida 

e do bairro em que vive 

 Grupos étnicos presentes na 

formação do bairro em que a 

escola está inserida e do 

bairro em que vive 

 Grupos étnicos atuais que 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

ou modernas 

• Serviços que o bairro oferece: 

lazer, templos religiosos, 

transporte, educação, saúde 

• Costumes, crenças, etnias, 

modos de viver e conviver, 

formas de expressão oral 

 

conhecimento dos direitos 

• Atribuições do diretor da 

escola, do presidente da 

associação de moradores, 

gerente da UBS, coordenador 

do centro comunitário 

• Relações políticas: dos 

moradores com o presidente 

do bairro, com o agente 

comunitário, com o agente de 

saúde, com o diretor da 

escola, com o presidente do 

centro comunitário etc. 

compõem o bairro em que a 

escola está inserida e o bairro 

em que vive 

• Herança cultural dos primeiros 

moradores e moradores atuais 

do bairro em que a escola está 

inserida e do bairro em que 

vive 

• Diversidade cultural: alemães, 

italianos, poloneses, 

portugueses, indígenas, afro-

brasileiros 

• Mestiços 

• Relações étnicas: ascendência 

e descendência 

Ensino Religioso 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

perceba a correspondência 

entre símbolo e diferentes 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

compreenda o sentido da 

simbologia religiosa das 

• Propiciar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

reconheça o significado dos 

símbolos e dos elementos da 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

crenças, a fim de construir sua 

identidade, reconhecendo e 

respeitando o outro  

diferentes crenças, a fim de 

que identifique e represente 

símbolos religiosos  

natureza nas celebrações, a 

fim de valorizar a vida e o 

ambiente natural como criação 

do transcendente, 

reconhecendo a 

responsabilidade da sua 

preservação 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Demonstra atitudes de respeito 

com o outro 

• Percebe, de forma coerente, a 

correspondência entre símbolo 

e diferentes crenças 

• Compreende e diferencia, de 

forma pertinente, os símbolos 

religiosos, atribuindo-lhes 

significado 

• Atribui  adequadamente 

significado aos elementos da 

natureza utilizados nas 

celebrações 

• Demonstra atitudes de 

responsabilidade com o outro 

e com o ambiente 

Habilidades 

• Observar, identificar e 

comparar atitudes de respeito 

com o outro 

• Observar, identificar, comparar 

e reconhecer os símbolos em 

diferentes crenças 

• Observar, identificar, 

reconhecer e analisar símbolos 

religiosos 

• Observar, identificar, 

reconhecer e analisar os 

elementos da natureza 

utilizados nas celebrações 

• Observar, identificar e 

comparar atitudes de 

responsabilidade com o outro 



 

3º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Eu e o Outro 

• Valores  

• Normas a serem respeitadas

• Convivência e diferenças entre 

as  pessoas  

 
  

 2º trimestre 

 

Normas a serem respeitadas 

Convivência e diferenças entre 

• Contos de fada 

• Textos bíblicos 

• Vivência das histórias do 

cotidiano (família, escola, 

grupo de amigos) 

• 

• 
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3º trimestre 

e com o ambiente natural 

 Transcendente: seus 

diferentes nomes sagrados 

 Água, fogo, terra e ar, 

elementos da natureza, 

utilizados e/ou representados 

nas celebrações religiosas 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Língua Portuguesa 

Objetivo geral 

• Promover situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a oralidade, a 

compreensão e a interpretação 

de texto, estabelecendo 

relações de explicação e que 

produza discursos adequados 

à situação enunciativa, 

planejando textos orais e 

escritos,  a fim de que amplie a 

fluência na leitura e  aprimore a 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva a expressão oral, a 

compreensão e a interpretação 

de textos, estabelecendo 

relações de explicação, causa e 

consequência, planejando, 

elaborando e revisando suas 

produções orais e escritas, a 

fim de que aprimore seus 

textos.  

• Promover situações de 

aprendizagem em que o aluno 

aprimore a compreensão e a 

interpretação de texto, 

percebendo a intertextualidade 

contextual, estabelecendo 

relações de comparação, 

explicação, causa e 

conseqüência, bem como 

planeje, produza e revise textos, 

orais e escritos, adequados à 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

compreensão textual. situação enunciativa, a fim de 

que amplie a fluência na leitura 

e também a produção textual. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e estabelece 

corretamente relações de 

explicação 

• Planeja e elabora a fala, 

adequando-a às situações 

enunciativas propostas 

• Produza textos, adequando-os 

às situações enunciativas 

propostas 

• Pontua corretamente o 

discurso direto 

• Utiliza linguagem não verbal 

como recurso para a produção 

de textos verbais 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e estabelece 

corretamente relações de 

explicação, causa e 

consequência 

• Planeja e elabora a fala, 

adequando-a às situações 

enunciativas propostas 

• Produz e revisa textos, 

adequando-os às situações 

enunciativas propostas 

 

 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e estabelece 

corretamente relações de 

comparação, explicação, 

causa e consequência 

• Planeja e elabora a fala, 

adequando-a às situações 

enunciativas propostas 

• Produz e revisa textos, 

adequando-os às situações 

enunciativas propostas 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Identificar versos ou rimas em 

um poema 

• Identificar o possível portador 

de um texto, considerando sua 

forma, assunto, tema, função, 

indícios gráficos, imagens, 

títulos etc. 

• Identificar o local em que se 

passa o enredo em texto 

narrativo 

• Identificar personagens em 

texto narrativo 

• Identificar os elementos 

constitutivos da organização 

interna de uma narrativa 

(personagens, local, tempo, 

descrições etc.) 

• Identificar os efeitos de sentido 

produzidos em um texto pelo 

• Localizar item de informação 

explícita 

• Inferir o sentido de palavras ou 

expressões a partir do contexto 

ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de 

dicionário 

• Localizar livros nas prateleiras 

da biblioteca 

• Inferir o tema ou assunto 

principal de um texto 

• Planejar a produção, oral e 

escrita, de um texto 

• Selecionar os recursos (tipo de 

vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral 

produzido e ao seu público 

(planejar a fala pública) 

• Identificar os elementos 

constitutivos da organização 

interna de um poema (versos, 

rimas, estrofação etc.) 

• Selecionar os recursos (tipo de 

vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral 

produzido e ao seu público 

(planejar a fala pública) 

• Adequar a sua fala (recursos 

discursivos, semânticos, 

gramaticais e gestuais) 

• Planejar a produção, oral e 

escrita, de um texto 

• Adequar a produção à situação 

enunciativa 

• Apresentar conclusões para a 

classe ou outros públicos, com 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

uso de palavras e expressões 

(conotação), pontuação e 

recursos gráfico-visuais 

expressivos 

• Identificar o sentido de uso dos 

sinais de pontuação 

• Representar, em situações 

simuladas, os papéis do 

entrevistador ou entrevistado 

(planejar a fala) 

• Planejar a produção, oral e 

escrita, de um texto 

• Adequar a produção à situação 

enunciativa 

• Reconhecer e aplicar as 

principais regras ortográficas 

• Acentuar as palavras 

• Pontuar o discurso direto 

• Adequar a produção à situação 

enunciativa 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 

• Revisar o texto escrito 

• Apresentar conclusões para a 

classe ou outros públicos, com 

base em dados ou informações 

coletados em pesquisas 

• Compreender e interpretar 

textos 

• Estabelecer relações de 

explicação, causa e 

consequência 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

base em dados ou informações 

coletados em pesquisas 

variadas 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 

• Revisar o texto escrito 

• Compreender e interpretar 

textos 

• Estabelecer relações de 

comparação, explicação, causa 

e consequência 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

• Reconhecer a função social da 

escrita 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Utilizar o dicionário 

• Compreender e interpretar 

textos 

• Associar temas de textos 

literários ao seu conhecimento 

prévio ou de mundo 

• Estabelecer relações de 

explicação 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

 



 

4º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Compreensão (procedimentos 

de leitura: recuperação de 

informações, de sequências, 

de assuntos, de temas, de 

vocabulário estratégias de 

decifração, seleção, 

antecipação, inferência e 

 2º trimestre 

rocedimentos 

de leitura: recuperação de 

informações, de sequências, 

de assuntos, de temas, de 

vocabulário estratégias de 

decifração, seleção, 

antecipação, inferência e 

• Gêneros do discurso oral: 

características da língua falada 

em determinadas situações; 

adequação planejada da fala 

(situações simuladas) 

• A escrita como apoio em 

situações de fala planejada 

• 

• 

138 

3º trimestre 

 

 Gêneros do discurso oral: 

características da língua falada 

em determinadas situações; 

adequação planejada da fala 

(situações simuladas) 

 A escrita como apoio em 

situações de fala planejada 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

verificação)   

• Processos de interpretação de 

textos: associação dos temas 

dos textos ao seu 

conhecimento prévio ou de 

mundo 

• Plano de texto 

• Produção de textos 

• Uso do dicionário 

• Gêneros do discurso oral: 

características da língua falada 

em determinadas situações; 

adequação planejada da fala 

(situações simuladas) 

• A escrita como apoio em 

situações de fala planejada 

• Finalidade do texto 

• Acentuação de palavras 

• A pesquisa para preparar 

exposições orais 

• Compreensão de textos 

(procedimentos de leitura: 

recuperação de informações, 

de sequências, de assuntos, de 

temas, de vocabulário 

estratégias de decifração, 

seleção, antecipação, 

inferência e verificação) 

• Processos de interpretação de 

textos: associação dos temas 

dos textos ao seu 

conhecimento prévio ou de 

mundo 

• Concordância nominal em 

situações contextuais (relações 

de gênero e número 

necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto) 

• A pesquisa para preparar 

exposições orais 

• Compreensão de textos 

(procedimentos de leitura: 

recuperação de informações, de 

sequências, de assuntos, de 

temas, de vocabulário 

estratégias de decifração, 

seleção, antecipação, inferência 

e verificação) 

• Processos de interpretação de 

textos: associação dos temas 

    dos textos ao seu conhecimento    

prévio ou de mundo 

• Inferir informações em textos 

• Marcadores textuais (artigo, 

preposição e conjunção – sem 

nomeação, com foco na 

paragrafação) 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

conhecidas 

• Pontuação: importância e uso 

contextual; pontuação do 

diálogo 

• Concordância verbal em 

situações contextuais 

(utilização de sujeito e verbo, 

visando ao aperfeiçoamento do 

texto) 

• Processos de formação de 

palavras: sufixação, siglas e 

abreviaturas 

• Manuseio de dicionário 

• Substantivos (apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais) 

• Adjetivos (apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais) 

• Verbo (apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais) 

• Pronomes pessoais (reto, 

oblíquo) – uso do pronome no 

texto 

Matemática 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar e representar a 

localização e a movimentação de 

pessoas ou objetos, descrever 

• Proporcionar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar, descrever e 

representar a localização e a 

movimentação de pessoas ou 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar, descrever e 

representar a localização e a 

movimentação de pessoas ou 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

posições, sentidos e direções; 

identifique características de 

formas tri e bidimensionais; 

interprete e produza escritas 

numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as 

regras do sistema de numeração 

decimal até a unidade de milhar; 

e resolva situações-problema 

relacionadas a medidas (tempo, 

comprimento) e às quatro 

operações fundamentais, 

valendo-se da oralidade e da 

linguagem matemática. 

objetos, utilizando terminologia 

adequada; identifique 

características e represente 

formas tri e bidimensionais; 

interprete e produza escritas 

numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as 

regras do sistema de numeração 

decimal até a dezena de milhar; 

e resolva situações-problema 

relacionadas a medidas (tempo, 

comprimento, massa) e às ideias 

das quatro operações 

fundamentais, valendo-se da 

oralidade e da linguagem 

matemática. 

objetos, utilizando terminologia 

adequada; identifique 

características e represente 

formas tri e bidimensionais; 

interprete e produza escritas 

numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as 

regras do sistema de numeração 

decimal até a centena de milhar; 

e resolva situações-problema 

relacionadas a medidas (tempo, 

comprimento, massa, 

capacidade) e às quatro 

operações fundamentais, 

valendo-se da oralidade e da 

linguagem matemática. 

 

 

 

 

 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente, desenhando a 

posição e os deslocamentos 

realizados  

• Relata e representa 

adequadamente percursos 

utilizando indicações de giro (1 

volta, ½ volta, ¼ de volta) 

• Descreve, utilizando terminologia 

adequada, interpreta e 

representa corretamente a 

movimentação de uma pessoa 

ou objeto no espaço, construindo 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Aponta e registra corretamente a 

localização de prédios (igrejas, 

estádios, monumentos) e 

espaços (ruas, praças, parques, 

represas), a partir da observação 

de desenhos, gravuras, 

fotografias, maquetes, guias e 

mapas do município 

• Aponta e enumera corretamente 

faces, vértices e arestas de 

sólidos geométricos   

• Representa corretamente o 

milhar 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais, 

até 9999, relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica  

• Utiliza malhas ou redes para 

representar coerentemente, no 

plano, a posição de uma pessoa 

ou objeto 

• Utiliza terminologia adequada 

para descrever a localização de 

objetos no espaço e de pontos 

de referência indicados em 

mapas do município 

• Recorta embalagens em partes 

(faces), decompondo-as e 

recompondo-as corretamente 

• Indica corretamente 

características de figuras 

geométricas planas (número de 

lados e ângulos)  

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

itinerários  

• Constrói corretamente sólidos, a 

partir de modelos de 

planificações 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

até 999999, relacionando-os com 

a correspondente representação 

simbólica 

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração até 9999, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  

• Resolve apropriadamente 

situações-problema não 

convencionais (não apresentam 

informações numéricas) 

• Arma e resolve corretamente 

cálculos de adição com reserva e 

de subtração com recurso, 

considerando o valor posicional 

até 99999, relacionando-os com 

a correspondente representação 

simbólica 

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração trabalhada, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  

• Resolve apropriadamente 

situações-problema não 

convencionais (não apresentam 

informações numéricas) 

• Arma e resolve corretamente 

numeração trabalhada, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  

• Identifica corretamente 

antecessor e sucessor de um 

número natural, envolvendo a 

numeração trabalhada 

• Utiliza adequadamente cálculo 

mental, exato ou aproximado, 

como previsão e avaliação da 

adequação dos resultados 

• Realiza corretamente o registro 

convencional do algoritmo das 

quatro operações, envolvendo a 

numeração trabalhada 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo as ideias 

das quatro operações 

• Identifica e utiliza corretamente 

unidades usuais de capacidade 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dos algarismos da numeração 

trabalhada 

• Resolve adequadamente 

situações-problema aditivas e 

subtrativas, envolvendo as ideias 

de transformação, de junção 

simultânea e de comparação 

• Realiza corretamente o registro 

convencional do algoritmo da 

multiplicação e da divisão, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Nomeia corretamente os termos 

das quatro operações 

fundamentais  

• Resolve adequadamente 

situações-problema 

multiplicativas e de divisão, 

envolvendo as ideias de 

comparação e de organização 

cálculos de adição com reserva e 

de subtração com recurso, 

considerando o valor posicional 

dos algarismos da numeração 

trabalhada 

• Arma e resolve corretamente 

cálculos de multiplicação e de 

divisão, envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Resolve eficazmente situações-

problema multiplicativas, 

envolvendo as ideias de 

comparação entre razões 

(proporcionalidade) e de 

combinação (produto cartesiano) 

• Estima, coerentemente, o 

resultado de multiplicações por 

meio de aproximação dos termos  

• Identifica e utiliza corretamente 

unidades usuais de massa 

(litro, mililitro), estabelecendo 

relações entre as mesmas  

• Completa corretamente textos 

lacunados, demonstrando senso 

numérico em relação às 

unidades de medidas 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo medidas 

(tempo, comprimento, massa, 

capacidade) 

• Utiliza e interpreta corretamente 

informações de tabelas (incluindo 

calendário) e gráficos para 

avaliar acontecimentos e fazer 

previsões 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

retangular  

• Identifica e utiliza 

adequadamente unidades usuais 

de tempo, estabelecendo 

relações entre elas  

• Completa corretamente textos 

lacunados, demonstrando senso 

numérico em relação às 

unidades de medidas 

• Utiliza adequadamente números 

decimais para representar 

unidades de medidas não 

inteiras  

• Compara e estabelece 

coerentemente relações entre 

dados apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 

(quilograma e grama), 

estabelecendo relações entre as 

mesmas 

• Completa corretamente textos 

lacunados, demonstrando senso 

numérico em relação às 

unidades de medida 

• Resolve adequadamente 

situações-problemas que 

envolvam termos e valores do 

sistema monetário brasileiro  

• Compara e estabelece 

coerentemente relações entre 

dados apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras, como forma de 

resolver situações-problema 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Situar-se e movimentar-se 

desenhando a posição e os 

deslocamentos realizados 

• Observar desenhos, gravuras, 

fotografias, maquetes, guias e 

mapas do município para 

localizar e representar prédios 

(igrejas, estádios, monumentos) 

e espaços (ruas, praças, 

parques, represas) 

• Identificar e enumerar faces, 

vértices e arestas de sólidos 

geométricos 

• Representar o milhar utilizando 

material concreto 

• Relacionar o milhar a 1000 

unidades, e/ou a 100 dezenas 

e/ou a 10 centenas 

• Compor e decompor números 

• Relatar e representar percursos 

utilizando indicações de giro (1 

volta, ½ volta, ¼ de volta) 

• Representar a posição de 

pessoa ou objeto no plano, 

utilizando malhas ou redes 

• Descrever a localização de 

objetos no espaço e de pontos 

de referência indicados em 

mapas do município, utilizando 

terminologia adequada 

• Decompor embalagens em 

partes (faces) e recompô-las  

• Identificar número de lados e de 

ângulos de figuras geométricas 

planas 

•  Representar escritas numéricas 

utilizando o ábaco e/ou quadro 

de ordens  

• Descrever, utilizando 

terminologia adequada, 

interpretar e representar a 

movimentação de uma pessoa 

ou objeto no espaço, construindo 

itinerários 

• Construir sólidos a partir de 

modelos de planificações 

• Representar escritas numéricas 

utilizando o ábaco e/ou quadro 

de ordens  

• Decompor números naturais, 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas, centenas e 

milhares 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

naturais utilizando material 

concreto para a representação 

das unidades, dezenas, centenas 

e milhar 

• Decompor números naturais, 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas, centenas e 

milhar 

• Representar escritas numéricas 

utilizando o ábaco e quadro de 

ordens  

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até 9999 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas 

de acordo com a numeração 

• Decompor números naturais 

utilizando a escrita numérica 

para a representação das 

unidades, dezenas, centenas e 

milhares 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até 99999 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas 

de acordo com a numeração 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

crescente e decrescente 

números naturais até 999999 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas 

de acordo com a numeração 

trabalhada 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

999999 

• Identificar antecessor e sucessor 

de um número natural, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Identificar possíveis maneiras de 

combinar elementos de uma 

coleção 

• Explorar a ideia de probabilidade 



148 

 

4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

trabalhada 

• Identificar um número que vem 

imediatamente depois e 

imediatamente antes de um 

número dado, com apoio da reta 

numérica  

• Reconhecer números ordinais 

até o 50º, relatando situações em 

que eles são usados  

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

9999 

• Resolver situações-problema não 

convencionais utilizando 

recursos como desenho, escrita 

ou esquema para representar as 

soluções 

• Resolver cálculos de adição com 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até 

99999 

• Resolver situações-problema não 

convencionais utilizando 

recursos como desenho, escrita 

ou esquema para representar as 

soluções 

• Resolver cálculos de adição com 

reserva e de subtração com 

recurso, considerando o valor 

posicional dos algarismos da 

numeração trabalhada 

• Resolver cálculos de 

multiplicação e de divisão, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Resolver situações-problema 

multiplicativas, envolvendo as 

ideias de comparação entre 

em situações-problema simples 

• Realizar cálculo mental, exato ou 

aproximado, como previsão e 

avaliação da adequação dos 

resultados 

• Realizar o registro convencional 

do algoritmo das quatro 

operações, envolvendo a 

numeração trabalhada; 

• Resolver situações-problema 

envolvendo as ideias das quatro 

operações 

• Reconhecer o litro como 

unidade-padrão de medida de 

capacidade 

• Reconhecer unidades 

padronizadas de medida de 

capacidade (litro, mililitro) por 

meio da observação de 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

reserva e de subtração com 

recurso, considerando o valor 

posicional dos algarismos da 

numeração trabalhada 

• Reconhecer adição e subtração 

como operações inversas 

• Resolver situações-problema 

aditivas e subtrativas, 

envolvendo as ideias de 

transformação, de junção 

simultânea e de comparação 

• Observar regularidades na tabela 

de tabuadas 

• Realizar contagens (6 em 6, 7 

em 7, até 9 em 9) com apoio da 

tabela de tabuadas  

• Explorar a sistematização dos 

resultados das tabuadas 

• Resolver cálculos utilizando o 

razões (proporcionalidade) e de 

combinação (produto cartesiano) 

• Estimar o resultado de 

multiplicações e divisões por 

meio de aproximação dos termos  

• Identificar e utilizar unidades 

usuais de massa, (quilograma e 

grama) estabelecendo relações 

entre as mesmas 

• Identificar e utilizar unidades de 

medidas adequadas ao 

completar textos lacunados 

• Resolver situações-problemas 

que envolvam termos e valores 

do sistema monetário brasileiro 

• Comparar e estabelecer relações 

entre dados apresentados em 

tabelas (incluindo calendário) e 

gráficos de barras, como forma 

embalagens 

• Identificar e utilizar unidades 

usuais de capacidade (litro, 

mililitro) estabelecendo relações 

entre as mesmas;  

• Identificar o que pode ser medido 

em litro ou mililitro 

• Resolver situações-problema que 

envolvam  medidas (tempo, 

comprimento, massa, 

capacidade) 

• Interpretar informações de 

tabelas (incluindo calendário) e 

gráficos para avaliar 

acontecimentos e fazer previsões 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

registro convencional do 

algoritmo da multiplicação e da 

divisão, envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Identificar e nomear os termos 

das quatro operações 

fundamentais 

• Resolver cálculos de 

multiplicação e de divisão, 

ampliando os procedimentos 

utilizados 

• Reconhecer multiplicação e 

divisão como operações inversas 

• Resolver situações-problema 

multiplicativas e de divisão, 

envolvendo as ideias de 

comparação e de organização 

retangular  

• Identificar unidades usuais de 

tempo, estabelecendo relações 

de resolver situações-problema 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

entre elas  

• Identificar e utilizar unidades de 

medidas adequadas ao 

completar textos lacunados 

• Associar números decimais a 

resultados de medidas 

• Comparar e estabelecer relações 

entre dados apresentados em 

tabelas (incluindo calendário) e 

gráficos de barras, como forma 

de resolver situações-problema 



 

4º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: posição, direção e 

 2º trimestre 

Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

direção e 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: direção e sentido e 

• Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: 
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3º trimestre 

 

Localização espacial com a 

utilização de pontos de 

referência: direção e sentido  
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

sentido  

• Elementos das formas 

geométricas tridimensionais 

(face, aresta, vértice) 

• Números naturais até 9999: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas, centenas e 

unidades de milhar) 

• Situações-problema aditivas e 

subtrativas, envolvendo as ideias 

de transformação, de junção 

simultânea e de comparação 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

indicações de giro  

• Elementos das formas 

geométricas planas (lados e 

ângulos) 

• Números naturais até 99999: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas e centenas 

simples, unidades e dezenas de 

milhar) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração, com recurso 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Situações-problema 

multiplicativas e de divisão, 

envolvendo as ideias de 

• Planificações de sólidos 

• Números naturais até 999999: 

funções e usos no cotidiano, 

algarismos, sequência, ordem 

crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal 

(unidades, dezenas e centenas 

simples, unidades, dezenas e 

centenas de milhar) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Algoritmo da multiplicação e da 

divisão envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Medidas: unidades de medida de 

tempo, de comprimento, de 

massa e de capacidade  
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Situações-problema 

multiplicativas e de divisão, 

envolvendo as ideias de 

comparação e de organização 

retangular  

• Algoritmo da multiplicação e da 

divisão envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Termos das quatro operações 

fundamentais 

• Contagens (6 em 6, 7 em 7, até 9 

em 9) 

• Unidades de medida de tempo, 

de comprimento e de massa  

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

comparação entre razões 

(proporcionalidade) e de 

combinação (produto cartesiano) 

• Algoritmo da multiplicação e da 

divisão envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Unidades de medida de tempo, 

de comprimento e de massa  

• Sistema Monetário Brasileiro 

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 

 

 

• Tratamento da informação: 

exploração de dados 

apresentados em tabelas 

(incluindo calendário) e gráficos 

de barras 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Ciências 

Objetivo geral 

• Propiciar situações de 

aprendizagem que promovam a 

investigação de temas ou 

problemas científicos, nos 

âmbitos social e ambiental, que 

envolvam o corpo humano, a 

saúde, os ambientes, seus 

componentes vivos e não vivos 

e as tecnologias da atualidade, 

para que o aluno, 

reconhecendo-se como 

integrante da natureza, 

identifique o ar como recurso 

indispensável à vida; elabore 

suposições acerca de que as 

ações implicam em mudanças 

no meio e interferem nas 

condições de saúde e resolva 

situações do cotidiano que 

• Proporcionar a investigação de 

temas ou problemas científicos, 

nos âmbitos social e ambiental, 

que envolvam o corpo humano, 

a saúde, os ambientes, seus 

componentes vivos e não vivos 

e as tecnologias da atualidade, 

para que o aluno, 

reconhecendo-se como 

integrante da natureza, 

identifique a água como recurso 

indispensável à vida; elabore 

suposições acerca de que as 

ações implicam em mudanças 

no meio e interferem nas 

condições de saúde e resolva 

situações do cotidiano que 

pressuponham atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

• Promover contextos à 

investigação de temas ou a 

problemas científicos, nos 

âmbitos social e ambiental, que 

envolvam o corpo humano, a 

saúde, os ambientes, seus 

componentes vivos e não vivos 

e as tecnologias da atualidade, 

para que o aluno, 

reconhecendo-se como 

integrante da natureza, 

identifique o solo como recurso 

indispensável à vida; elabore 

suposições acerca de que as 

ações implicam em mudanças 

no meio e interferem nas 

condições de saúde e resolva 

situações do cotidiano que 

pressuponham atitudes de 

prevenção, preservação e 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

pressuponham atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental. 

interpessoal e ambiental. recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Identifica, descreve e classifica 

corretamente elementos vivos e 

não vivos em diferentes 

ambientes 

• Aponta que os seres vivos 

dependem de elementos não 

vivos, como o ar, a água e o solo 

• Indica apropriadamente que o 

ser humano, como qualquer ser 

vivo, depende dos recursos 

naturais para sobreviver 

• Aponta o ar como recurso 

indispensável à vida e o gás 

oxigênio como elemento 

necessário para a respiração da 

maioria dos seres vivos 

• Aponta a água como recurso 

indispensável à vida dos seres 

vivos 

• Cita e representa 

adequadamente ambientes da 

natureza onde existe água 

• Verifica e relata corretamente 

características e mudanças nos 

estados físicos da água a partir 

de experimentos 

• Indica e representa corretamente 

as etapas do ciclo da água na 

natureza 

• Cita corretamente formas de 

utilização da água pelos seres 

• Relata apropriadamente a 

importância do solo para a vida 

de diversos seres vivos  

• Identifica corretamente 

elementos que compõe os 

diferentes tipos de solo 

• Indica apropriadamente 

consequências do 

desmatamento e do uso indevido 

do solo 

• Explora objetos identificando 

corretamente o material de que 

são feitos 

• Cita corretamente consequências 

da poluição do solo pelo lixo 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Descreve apropriadamente 

formas de poluição atmosférica e 

propõe soluções para diminuir 

seus efeitos  

• Cita, de forma coerente, doenças 

respiratórias relacionadas à 

poluição atmosférica e cuidados 

para evitá-las  

• Relata e registra coerentemente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

humanos 

• Descreve corretamente atitudes 

de uso racional da água 

• Indica apropriadamente formas 

de captação e armazenamento 

da água 

• Relata as etapas do tratamento 

da água de forma coerente 

• Indica corretamente as causas 

da poluição da água e aponta 

soluções para evitá-la 

• Cita corretamente doenças 

relacionadas à água e cuidados 

para evitá-las  

• Relata e registra coerentemente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

• Diferencia lixo orgânico e seletivo 

identificando a forma correta de 

destinar cada um deles 

• Cita materiais que podem ser 

reciclados e a forma correta de 

destinação deles 

• Relata e registra coerentemente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

uma sequência temporal linear 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

Habilidades 

• Identificar, descrever e classificar 

elementos vivos e não vivos em 

diferentes ambientes 

• Compreender que os seres vivos 

dependem de elementos não 

vivos, como o ar, a água e o solo 

• Reconhecer que o ser humano 

como qualquer ser vivo depende 

dos recursos naturais para 

sobreviver 

• Investigar a existência do ar, a 

partir de vivências, experiências 

e observação de imagens 

• Reconhecer a água como 

recurso indispensável à vida dos 

seres vivos 

•  Identificar a presença de água 

em diferentes ambientes                                                       

• Reconhecer que a água 

encontra-se em diferentes 

estados na natureza 

• Investigar características da 

água nos estados sólido, líquido 

e gasoso, realizando 

experimentos para verificar as 

mudanças de estado   

• Reconhecer a importância do 

solo para a vida de diversos 

seres vivos 

• Comparar diferentes tipos de 

solos, identificando 

características comuns: presença 

de água, ar, areia, argila e 

matéria orgânica 

• Relacionar solo, água e seres 

vivos aos fenômenos de 

permeabilidade, fertilidade e 

erosão 

• Reconhecer os impactos 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

•  Reconhecer o ar como recurso 

indispensável à vida e o gás 

oxigênio como elemento 

necessário para a respiração da 

maioria dos seres vivos 

• Investigar propriedades do ar: 

não tem forma própria, é 

invisível, tem massa e ocupa 

lugar no espaço 

• Investigar diferentes formas e 

tecnologia empregada para a 

utilização do ar pelas pessoas  

• Identificar formas de poluição 

atmosférica e investigar a 

utilização de tecnologia, 

propondo possíveis soluções 

para diminuir seus efeitos  

• Reconhecer doenças 

respiratórias relacionadas à 

poluição atmosférica e cuidados 

• Compreender que as mudanças 

de estado físico da água estão 

relacionadas à variação na 

temperatura da água 

• Reconhecer as etapas do ciclo 

da água na natureza 

• Identificar diferentes formas de 

utilização da água pelos seres 

humanos 

• Descrever atitudes de uso 

racional da água  

• Compreender que a água própria 

para o consumo humano deve 

ser potável 

• Reconhecer formas de captação, 

armazenamento e destinação 

das águas servidas, identificando 

tecnologia empregada para 

esses fins 

causados pelo uso indevido do 

solo e pelo desmatamento  

• Reconhecer tecnologia 

empregada, processos e etapas 

de transformação de materiais do 

solo em objetos 

• Reconhecer o ser humano como 

principal agente causador de 

desequilíbrio e degradação do 

solo  

• Compreender os impactos 

causados ao solo pelo lixo, 

identificando doenças causadas 

por essa forma de poluição 

• Diferenciar lixo orgânico de 

seletivo identificando a forma 

correta de destinar cada um 

deles  

• Identificar materiais que podem 

ser reciclados e a forma correta 



160 

 

4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

para evitá-las  

• Relatar e registrar observações, 

suposições e conclusões feitas 

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

• Reconhecer as etapas do 

tratamento da água 

•  Identificar as causas da poluição 

da água e propor soluções para 

evitá-la 

• Reconhecer doenças 

relacionadas à poluição da água 

e cuidados para evitá-las  

• Relatar e registrar observações, 

suposições e conclusões feitas  

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

de realizar a separação deles, 

bem como a utilização de 

tecnologia para transformá-los   

• Identificar tecnologia empregada 

e etapas do tratamento do lixo 

em um aterro sanitário  

• Relatar e registrar observações, 

suposições e conclusões feitas  

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 



 

4º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Seres vivos e elementos não 

vivos 

• Ar: existência, composição, 

 2º trimestre 

Seres vivos e elementos não 

Ar: existência, composição, 

• Água: captação, estados físicos, 

ciclo na natureza, utilização, uso 

racional, tratamento, destinação, 

• Solo: importância, características, 

tipos, uso indevido, poluição

• Saneamento básico: lixo orgânico 
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3º trimestre 

 

Solo: importância, características, 

tipos, uso indevido, poluição 

Saneamento básico: lixo orgânico 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

propriedades, utilização, 

poluição, doenças, preservação 

poluição, doenças e seletivo, destinação e 

tratamento do lixo, reciclagem 

Geografia 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

reconhecimento e inter-relação 

das paisagens urbana e rural do 

município, utilizando 

procedimentos básicos de 

observação, descrição, 

comparação e registro de fontes 

escritas e imagéticas, a fim de 

que o aluno estabeleça 

diferenças e semelhanças entre 

a paisagem urbana e rural do 

município e a paisagem da 

localidade na qual a escola está 

situada. 

• Possibilitar situações de 

reconhecimento e inter-relação 

das paisagens urbana e rural do 

município, utilizando 

procedimentos básicos de 

observação, descrição, 

comparação e registro de fontes 

escritas e imagéticas, a fim de 

que o aluno estabeleça 

diferenças e semelhanças entre 

a paisagem urbana e rural do 

município e a paisagem da 

localidade na qual a família está 

situada. 

• Promover situações de 

reconhecimento e inter-relação 

das paisagens urbana e rural do 

município, utilizando 

procedimentos básicos de 

observação, descrição, 

comparação e registro de fontes 

escritas e imagéticas, a fim de 

que o aluno estabeleça 

diferenças e semelhanças entre 

a paisagem urbana e rural do 

município e a paisagem da 

localidade na qual a coletividade 

está situada. 

 

Critérios 

qualitativos  

• Reconhece e descreve 

corretamente paisagem urbana 

e rural do município e suas inter-

• Estabelece coerentemente 

diferenças e semelhanças entre 

paisagens urbana e rural do 

• Estabelece coerentemente 

diferenças e semelhanças entre 

paisagens urbana e rural do 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de  

avaliação 

 

relações 

• Estabelece, de modo adequado, 

diferenças e semelhanças entre 

paisagens urbana e rural do 

município e a paisagem onde a 

escola está inserida 

município e a paisagem onde a 

família está inserida 

município e a paisagem onde a 

coletividade está inserida 

Habilidades 

• Observar, identificar, reconhecer 

e comparar paisagens urbana e 

rural do município 

• Observar, identificar, comparar e 

relacionar diferenças e 

semelhanças das paisagens 

urbana e rural do município e 

das paisagens da localidade na 

qual a escola está inserida 

• Adotar atitudes de respeito 

consigo, com o outro e com o 

meio em que vive 

• Observar, identificar, comparar e 

relacionar diferenças e 

semelhanças das paisagens 

urbana e rural do município e 

das paisagens da localidade na 

qual a família está inserida 

• Adotar atitudes de respeito 

consigo, com o outro e com o 

meio em que vive 

 

• Observar, identificar, comparar e 

relacionar diferenças e 

semelhanças das paisagens 

urbana e rural do município e 

das paisagens da localidade na 

qual a coletividade está inserida 

• Adotar atitudes de respeito 

consigo, com o outro e com o 

meio em que vive 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

Conteúdos • Limites do município: • Meios de transporte em seu 
• Processos de urbanização: 

modificação da paisagem 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

Coletividade

Bairro

Rural

Município

Urbano
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Elementos visíveis na 

paisagem (estrada, rio, 

serra) 

• Paisagem urbana: tipos de 

construção, moradias, meios 

de transporte, modos de 

produção: 

Industrial: atividades de 

transformação dos 

recursos naturais em 

produtos, mercadorias e 

bens de consumo 

Comercial e prestação de 

serviços: escolas, hotéis, 

hospitais, bancos etc 

• Paisagem rural: tipos de 

construção, moradias, meios 

de transporte, modo de 

produção: 

Atividades ligadas à 

município: aéreo e terrestre 

• Redes de comunicação 

• Vias de circulação: caminhos 

naturais como rios ou 

construídos pelo homem 

como estradas, rodovias etc. 

• O trabalho e a tecnologia nas 

paisagens: o papel da 

tecnologia no processo de 

transformação do espaço 

• Facilidades e dificuldades no 

uso das tecnologias nas 

paisagens urbana e rural 

 

 

 

 

 

natural: 

Vegetação, rios, relevo 

(para construções) 

• Transformações da 

paisagem: natural para 

urbana 

• Suprimento das cidades 

• Distribuição da população 

urbana e rural do município 

• Êxodo rural 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

agricultura, à pecuária e ao 

extrativismo 

 

 

História 

Objetivo geral 

• Proporcionar ao aluno o 

reconhecimento dos aspectos 

econômicos (tipo de atividade: 

agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e prestação de 

serviços) e políticos (na zona 

rural - subprefeituras e na zona 

urbana - a sede do município, 

Prefeitura e Câmara de 

Vereadores) do município, 

utilizando procedimentos 

básicos de observação, 

comparação, descrição e 

registro de fontes escritas e/ou 

imagéticas, a fim de que possa 

estabelecer diferenças e 

semelhanças dos contextos 

• Oportunizar ao aluno o 

reconhecimento dos aspectos 

sociais (diferentes profissões no 

campo e na cidade, locais mais 

antigos, se sofreram 

transformações ao longo do 

tempo, quais, o que permanece 

do passado) utilizando 

procedimentos básicos de 

observação, comparação, 

descrição e registro de fontes 

escritas e/ou imagéticas, a fim 

de que possa estabelecer 

diferenças e semelhanças dos 

contextos passado e presente, 

do modo de vida, lazer e hábitos 

cotidianos que pertencem à sua 

• Propiciar ao aluno o 

reconhecimento dos aspectos 

culturais do município 

(movimentos migratórios, 

descendência dos alunos), 

utilizando procedimentos 

básicos de observação, 

comparação, descrição e 

registro de fontes escritas e/ou 

imagéticas, a fim de que possa 

estabelecer diferenças e 

semelhanças dos contextos 

passado e presente, do modo 

de vida, lazer e hábitos 

cotidianos que pertencem à sua 

localidade. 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

passado e presente, do modo 

de vida, lazer e hábitos 

cotidianos que pertencem à sua 

localidade. 

localidade. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconhece e diferencia 

coerentemente aspectos 

econômicos (tipo de atividade: 

agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e prestação de 

serviços) e políticos (na zona 

rural - subprefeituras e na zona 

urbana - a sede do município, 

Prefeitura e Câmara de 

Vereadores) do município 

• Estabelece adequadamente 

diferenças e semelhanças dos 

contextos passado e presente, 

do modo de vida, lazer e hábitos 

cotidianos de sua localidade 

• Relaciona-se com o grupo, 

• Reconhece e diferencia 

coerentemente aspectos sociais 

(diferentes profissões no campo 

e na cidade, locais mais antigos, 

se sofreram transformações ao 

longo do tempo, quais, o que 

permanece do passado) 

• Estabelece adequadamente 

diferenças e semelhanças dos 

contextos passado e presente, 

do modo de vida, lazer e hábitos 

cotidianos de sua localidade 

• Relaciona-se com o grupo, 

adotando atitudes de respeito  

 

• Reconhece e diferencia 

coerentemente aspectos 

culturais do município 

(movimentos migratórios, 

descendência dos alunos) 

• Estabelece adequadamente 

diferenças e semelhanças dos 

contextos passado e presente, 

do modo de vida, lazer e hábitos 

cotidianos de sua localidade 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito  

 



 

4º ano 1º trimestre 

adotando atitudes de respeito 

Habilidades 

• Observar, reconhecer, comparar 

e identificar os aspectos 

econômicos e políticos do 

município 

Conceitos 

 2º trimestre 

de respeito  

servar, reconhecer, comparar 

identificar os aspectos 

econômicos e políticos do 

• Observar, reconhecer, comparar 

e identificar os aspectos sociais 

do município 

• O

e

culturais do município

168 

3º trimestre 

Observar, reconhecer, comparar 

e identificar os aspectos 

culturais do município 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Setores de atividades 

econômicas: primário, 

secundário e terciário 

• Zona urbana e rural 

• Subprefeituras 

• Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário 

 

 

• Atividade industrial 

• Atividade de subsistência e 

comercial 

• Monocultura e policultura 

• Profissões do campo e da 

cidade 

• Paisagem urbana e rural 

(monumentos históricos) 

 

• Pontos turísticos 

• Monumentos 

• Movimentos migratórios 

(emigração e imigração) 

• Cultura popular (costumes, 

crenças, superstições, 

tradições, mitos, histórias, 

provérbios, lendas, danças, 

artesanato, adivinhações, 

festas, etc.) 

Ensino Religioso 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

convivência social, de 

observação e de 

reconhecimento dos espaços 

sagrados (casa, escola), a fim 

de que o aluno compreenda a 

importância desses espaços na 

construção da sua cidadania 

• Oportunizar situações de 

convivência social, de 

observação e de 

reconhecimento dos espaços 

sagrados (religiosos, 

comunidade, monumentos), a 

fim de que o aluno compreenda 

e assegure a participação de 

cada um, respeitando os 

• Proporcionar situações de 

convivência social, de 

observação e de 

reconhecimento dos espaços 

sagrados (templos), a fim de 

que o aluno amplie sua 

inserção social e cultural 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

diversos pontos de vista 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconhece e respeita 

coerentemente espaços 

sagrados, atribuindo-lhes 

significado 

• Atua, de forma participativa, 

nos trabalhos em grupo, 

assegurando o envolvimento 

de todos 

• Reconhece e respeita 

coerentemente espaços 

sagrados, atribuindo-lhes 

significado 

• Atua, de forma participativa, 

nos trabalhos em grupo, 

assegurando o envolvimento de 

todos respeitando os diferentes 

pontos de vista 

• Reconhece e respeita 

coerentemente espaços 

sagrados, atribuindo-lhes 

significado 

• Atua, de forma participativa, 

nos trabalhos em grupo, 

assegurando o envolvimento 

de todos respeitando as 

diferenças sociais e culturais 

Habilidades 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar espaços 

sagrados 

• Expor e defender suas ideias 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar espaços 

sagrados 

• Expor e defender suas ideias, 

comparando diferentes pontos 

de vista  

• Observar, identificar, 

comparar, reconhecer e 

analisar espaços sagrados 

• Expor e defender suas ideias, 

comparando diferentes 

culturas 



 

4º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Espaços e lugares s

minha casa e escola (por que 

são sagrados) 

• Minha beleza interior

posso desenvolver e 

aperfeiçoar 

• Meus sentimentos/fé perante 

os espaços sagrados

• Narrativas que contam as 

histórias e acontecimentos 

sagrados 

 2º trimestre 

 

Espaços e lugares sagrados de 

minha casa e escola (por que 

Minha beleza interior: como 

posso desenvolver e 

Meus sentimentos/fé perante 

os espaços sagrados 

Narrativas que contam as 

histórias e acontecimentos 

• Monumentos sagrados do 

nosso Município 

• Relação entre espaços e 

símbolos sagrados com as 

narrativas e histórias sagradas 

• Espaços e lugares sagrados 

religiosos: encontro e espaço 

do serviço comunitário 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 Templos sagrados do nosso 

Município 

 Narrativas e histórias que 

buscam o bem comum 

 Respeito aos diversos espaços 

e lugares religiosos das 

diferentes tradições 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais, sejam não 

verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Língua Portuguesa 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

desenvolva estratégias de 

leitura, ampliando a 

compreensão e a interpretação 

de textos, desenvolvendo a 

crítica de textos e estabelecendo 

relações de condicionalidade, a 

fim de que aprimore a leitura e a 

expressão oral, adequando suas 

produções, orais e escritas, a 

• Proporcionar ao aluno 

situações em que aprimorem a 

compreensão e a interpretação 

de textos, estabelecendo 

relações de condicionalidade e 

finalidade, para que amplie a 

expressão oral e escrita, 

planejando e adequando suas 

produções às situações 

propostas, considerando as 

principais convenções 

• Promover atividades 

contextualizadas em que o 

aluno amplie a compreensão, 

a interpretação, bem como 

reduza informação por meio de 

paráfrase, estabelecendo 

relações de condicionalidade, 

finalidade e oposição, a fim de 

que aprimore a leitura e a 

expressão oral, planejando e 

adequando a fala e a escrita a 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

diferentes situações 

enunciativas, considerando as 

principais convenções 

ortográficas. 

ortográficas. diferentes contextos, e 

produza textos coerentes, 

considerando as principais 

convenções ortográficas. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e critica diferentes 

textos adequadamente 

• Expressa-se coerentemente,  no 

que se refere à oralidade,  de 

forma adequada à situação 

• Estabelece coerentemente 

relações de condicionalidade 

• Produz textos, com coerência, 

respeitando as principais 

convenções ortográficas 

• Utiliza linguagem não verbal 

como recurso para a produção 

de textos verbais 

 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e critica diferentes 

textos adequadamente 

• Expressa-se coerentemente,  

no que se refere à oralidade,  

de forma adequada à situação 

• Estabelece coerentemente 

relações de condicionalidade e 

finalidade 

• Produz textos, com coerência, 

respeitando as principais 

convenções ortográficas 

 

 

 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e critica diferentes 

textos adequadamente 

• Expressa-se coerentemente, no 

que se refere à oralidade,  de 

forma adequada à situação 

• Estabelece coerentemente 

relações de condicionalidade, 

finalidade e oposição 

• Reduz, com coerência, 

informações por meio de 

paráfrase  

• Produz textos com coerência, 

respeitando as principais 

convenções ortográficas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

• Utiliza linguagem não verbal 

como recurso para a produção 

de textos verbais  

Habilidades 

• Expressar-se, oralmente, em 

diferentes situações 

enunciativas 

• Selecionar os recursos (tipo de 

vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral 

produzido e ao seu público 

(planejar a fala pública) 

• Decodificar, compreendendo e 

interpretando diferentes textos 

• Planejar a produção oral e 

escrita de um texto 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas  

• Expressar-se, oralmente, em 

diferentes situações 

enunciativas 

• Apresentar conclusões para a 

classe ou outros públicos, com 

base em dados ou informações 

coletados em pesquisas 

variadas indicadas pelo 

professor (apoio da fala no 

texto anteriormente escrito) 

• Planejar a produção oral e 

escrita de um texto 

• Utilizar sinais de pontuação e 

outros sinais gráficos (aspas, 

travessão, parênteses) 

• Reconhecer e aplicar regras 

• Expressar-se, oralmente, em 

diferentes situações 

enunciativas 

• Ler textos em situações 

públicas, ajustando a sua fala  

• Identificar os diferentes 

elementos que estruturam o 

texto narrativo: personagens, 

marcadores de tempo e de 

localização, o conflito gerador 

do enredo, sequência lógica dos 

fatos; caracterização de 

personagens, cenários e 

objetos 

• Planejar a produção oral e 

escrita de um texto 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Pontuar final de frases (ponto, 

ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, reticências), 

usando inicial maiúscula 

• Desenvolver estratégias de 

leitura 

• Estabelecer relações de 

condicionalidade, tanto na 

recepção quanto na produção 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Reduzir informações por meio 

de paráfrase 

 

ortográficas 

• Decodificar, compreendendo e 

interpretando diferentes textos 

• Desenvolver estratégias de 

leitura 

• Inferir o sentido de palavras ou 

expressões a partir do contexto 

ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de 

dicionário 

• Inferir o tema ou assunto 

principal de um texto 

• Inferir informações em textos 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

• Estabelecer relações de 

• Utilizar procedimentos iniciais 

para a elaboração do texto: 

estabelecer o tema; pesquisar 

ideias e dados etc.; planejar a 

estrutura; formular rascunho 

• Estabelecer relações entre 

partes de um texto, 

identificando repetições ou 

substituições que contribuem 

para a sua continuidade 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 

• Escolher e ler com autonomia 

livros de literatura disponíveis 

na escola, emitindo uma 

determinada opinião sobre a 

escolha realizada 

• Adequar os procedimentos de 

leitura aos objetivos da própria 

leitura 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

condicionalidade e finalidade 

tanto na recepção quanto na 

produção 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

 

• Decodificar, compreendendo e 

interpretando diferentes textos 

• Desenvolver estratégias de 

leitura 

• Estabelecer relações de 

condicionalidade, finalidade e 

oposição, tanto na recepção 

quanto na produção 

• Distinguir, em um texto, um fato 

da opinião relativa a esse fato 

• Utilizar os mecanismos 

discursivos, linguísticos e 

textuais de coesão e coerência, 

conforme o gênero e os 

propósitos do texto 

• Reduzir informações por meio 

de paráfrase 

• Reconhecer a função social da 

escrita 



 

5º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Variantes linguísticas

• Finalidades e usos sociais de 

textos e seus portadores

• Debate espontâneo: escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos: opinião e 

comentário 

• Características da modalidade 

 2º trimestre 

ísticas 

Finalidades e usos sociais de 

portadores 

Debate espontâneo: escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos: opinião e 

modalidade 

• Leitura e pesquisa sobre obras 

da literatura e autores   

• Regra geral de concordância 

nominal e verbal 

• Marcadores textuais (artigo, 

preposição e conjunção – sem 

nomeação, com foco na 

paragrafação) 

• 

• 

• 
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3º trimestre 

 

 Pontuação (importância e uso 

contextual): pontuação do 

diálogo, travessão duplo, dois 

pontos, reticências 

 Diagramação do texto, 

considerando-se o gênero 

 Manuseio de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

oral e escrita da língua em 

determinadas situações  

• Adequação planejada da fala 

(situações simuladas) 

• Intertextualidade: temas e 

gêneros 

• Textos da literatura: leitura e 

manejo do suporte, escolhas, 

discussão e comentários sobre 

a autoria, pesquisas 

• Textos adaptados para outras 

mídias 

• Noção de tempo verbal: 

pretérito, presente e futuro 

• Pronomes pessoais (reto, 

obliquo) – uso do pronome no 

texto, realçando seus efeitos 

na coesão 

• Casos gerais de concordância 

• A escrita como apoio em 

situações de fala planejada 

• A pesquisa para preparar 

exposições orais 

• Textos da literatura: leitura e 

manejo do suporte, escolhas, 

discussão e comentários sobre 

a autoria, pesquisas 

• Diagramação do texto, 

considerando-se o gênero 

• Manuseio de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 

• Pronomes pessoais (reto, 

obliquo) – uso do pronome no 

texto, realçando seus efeitos na 

coesão 

• Elementos coesivos 

(progressão temática) 

• Textos da literatura: leitura e 

manejo do suporte, escolhas, 

discussão  e comentários sobre 

a autoria, pesquisas  

• Casos gerais de concordância 

nominal e verbal 

• Marcadores textuais (artigo, 

preposição e conjunção – sem 

nomeação, com foco na 

paragrafação) 

• Elementos coesivos 

(progressão temática) 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

nominal e verbal 

• Uso da ordem alfabética para 

localizar informações 

Matemática 

Objetivo geral 

• Oportunizar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar, descrever e 

representar a localização e 

movimentação de pessoas ou 

objetos, utilizando terminologia 

adequada; identifique diferenças, 

semelhanças e simetrias em 

formas geométricas; interprete e 

produza escritas numéricas, 

também em tabelas e gráficos, 

de acordo com as regras do 

sistema decimal até a classe dos 

milhões; e resolva situações-

problema envolvendo as quatro 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar, descrever e 

representar a localização e 

movimentação de pessoas ou 

objetos, utilizando terminologia 

adequada; identifique diferenças, 

semelhanças e simetrias, 

ampliando e reduzindo figuras 

planas; construa o significado de 

fração e sua representação; 

interprete e produza escritas 

numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as 

regras do sistema decimal até a 

• Possibilitar contextos de 

aprendizagem em que o aluno 

estabeleça pontos de referência 

para interpretar, descrever e 

representar a localização e 

movimentação de pessoas ou 

objetos, utilizando terminologia 

adequada; identifique 

características e represente 

figuras geométricas, percebendo 

diferenças, semelhanças e 

simetrias; construa o significado 

de fração e sua representação; 

interprete e produza escritas 

numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

operações fundamentais com 

números naturais, incluindo os 

algoritmos da multiplicação e da 

divisão por dois algarismos. 

 

classe dos milhões; e resolva 

situações-problema envolvendo 

as quatro operações 

fundamentais com números 

naturais, incluindo os algoritmos 

da multiplicação e da divisão por 

dois algarismos. 

regras do sistema decimal até a 

classe dos milhões; e resolva 

situações-problema envolvendo 

as quatro operações 

fundamentais com números 

naturais, incluindo os algoritmos 

da multiplicação e da divisão por 

dois ou mais algarismos. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Situa-se e movimenta-se 

adequadamente desenhando a 

posição e os deslocamentos 

realizados  

• Aponta e registra corretamente a 

localização de espaços, a partir 

da observação de desenhos, 

gravuras, fotografias, maquetes, 

guias e mapas do estado 

• Indica corretamente a presença 

de simetria em diferentes formas 

geométricas 

• Indica corretamente a presença 

de formas simétricas em 

elementos da natureza, 

construções, e objetos feitos pelo 

ser humano 

• Amplia e reduz adequadamente 

figuras planas utilizando-se de 

malhas 

• Identifica corretamente ordens e 

classes numa escrita numérica 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

• Localiza corretamente espaços, 

a partir da leitura de um registro 

(mapas, guias, fotos) 

• Representa adequadamente 

espaços, a partir de diferentes 

pontos de referência  

• Constrói corretamente sólidos, a 

partir de modelos de 

planificações 

• Identifica corretamente ordens e 

classes numa escrita numérica 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identifica corretamente ordens e 

classes numa escrita numérica 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais, 

até a classe dos milhões, 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica  

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração trabalhada, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais, 

até a classe dos milhões, 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração trabalhada, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social;  

• Realiza corretamente cálculos de 

multiplicação e de divisão com 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõe e decompõe 

corretamente números naturais, 

até a classe dos milhões, 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica  

• Localiza corretamente números 

naturais na reta numérica e 

completa sequências numéricas, 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, envolvendo a 

numeração trabalhada, 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

descrevendo seus diferentes 

usos no contexto social  

• Aponta corretamente múltiplos e 

divisores de um número natural 

• Realiza corretamente cálculos de 

multiplicação com dois 

algarismos no multiplicador 

• Realiza corretamente cálculos de 

divisão com dois algarismos no 

divisor 

• Resolve apropriadamente 

situações-problema não 

convencionais (não apresentam 

informações numéricas)  

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo as quatro 

operações fundamentais 

• Identifica e utiliza corretamente 

unidades de tempo, relacionando 

dois algarismos no multiplicador 

e no divisor; 

• Estima coerentemente o 

resultado de multiplicações e 

divisões por meio de 

aproximação dos termos 

• Resolve eficazmente situações-

problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais 

• Realiza adequadamente 

estimativa e medições para 

calcular medida de área de uma 

superfície 

• Emprega corretamente diferentes 

unidades padronizadas de 

medida para resolver situações-

problema 

• Identifica o grau centígrado como 

unidade de medida de 

• Realiza corretamente cálculos de 

multiplicação e de divisão com 

dois algarismos no multiplicador 

e no divisor 

• Estima coerentemente o 

resultado de multiplicações e 

divisões por meio de 

aproximação dos termos 

• Utiliza apropriadamente cálculo 

mental, exato ou aproximado, 

como previsão e avaliação da 

adequação de resultados 

• Resolve eficazmente situações-

problema envolvendo as quatro 

operações fundamentais com 

números inteiros 

• Representa corretamente frações 

por meio de desenho e escrita 

numérica 

• Emprega corretamente diferentes 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

década ao período de dez anos e 

século ao período de cem anos 

• Utiliza corretamente notações 

usualmente empregadas para o 

registro de horas, datas e 

séculos (12h 55min, 12/05/96, 

século XX);  

• Calcula corretamente o perímetro 

de figuras, objetos ou espaços 

• Emprega corretamente diferentes 

unidades padronizadas de 

medidas para resolver situações-

problema 

• Utiliza apropriadamente números 

decimais para representar 

unidades de medida não inteiras 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam termos e 

valores do sistema monetário 

temperatura  

• Resolve adequadamente 

situações-problemas que 

envolvam termos e valores do 

sistema monetário brasileiro  

• Identifica fração como parte de 

um todo 

• Determina corretamente frações 

de quantidades discretas, com 

apoio de material concreto e de 

desenhos 

• Representa corretamente a 

fração de um todo por meio de 

desenho 

• Lê e utiliza apropriadamente a 

representação escrita de frações 

• Constrói corretamente tabelas 

simples e gráficos de barras 

unidades padronizadas de 

medidas 

• Realiza corretamente conversões 

no sistema de medidas  

• Lê e escreve corretamente 

números decimais relacionados a 

medidas 

• Constrói corretamente tabelas 

simples e gráficos de barras 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

brasileiro 

• Constrói corretamente tabelas 

simples e gráficos de barras 

Habilidades 

• Situar-se e movimentar-se 

desenhando a posição e os 

deslocamentos realizados 

• Observar desenhos, gravuras, 

fotografias, maquetes, guias e 

mapas do estado para localizar e 

representar espaços (municípios, 

limites, lagoas) 

• Identificar a presença de simetria 

em diferentes formas 

geométricas, analisando as 

características decorrentes 

• Identificar ordens e classes em 

escritas numéricas envolvendo a 

classe dos milhões, a partir da 

observação da quantidade de 

• Identificar a presença de formas 

simétricas em elementos da 

natureza, construções, e objetos 

feitos pelo homem; 

• Ampliar e reduzir figuras planas 

utilizando-se de malhas 

• Identificar ordens e classes em 

escritas numéricas envolvendo a 

classe dos milhões, a partir da 

observação da quantidade de 

algarismos 

• Reconhecer o valor e a 

composição de números naturais 

até a classe dos milhões, a partir 

da observação da posição dos 

algarismos 

• Localizar espaços, a partir da 

leitura de um registro (mapas, 

guias, fotos) 

• Representar espaços, a partir de 

diferentes pontos de referência  

• Construir sólidos utilizando 

modelos de planificações  

• Identificar ordens e classes em 

escritas numéricas envolvendo a 

classe dos milhões, a partir da 

observação da quantidade de 

algarismos 

• Reconhecer o valor e a 

composição de números naturais 

até a classe dos milhões, a partir 

da observação da posição dos 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

algarismos 

• Reconhecer o valor e a 

composição de números naturais 

até a classe dos milhões, a partir 

da observação da posição dos 

algarismos 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até a classe 

dos milhões 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas, 

de acordo com a numeração 

trabalhada 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até a 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até a classe 

dos milhões 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas 

de acordo com a numeração 

trabalhada 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até a 

classe dos milhões 

• Realizar cálculos de 

multiplicação e de divisão com 

dois algarismos no multiplicador 

e no divisor 

• Estimar, o resultado de 

algarismos 

• Ler e representar números 

utilizando a escrita por extenso  

• Comparar e ordenar de forma 

crescente e decrescente 

números naturais até a classe 

dos milhões 

• Localizar números naturais e 

completar sequências numéricas 

de acordo com a numeração 

trabalhada 

• Produzir escritas numéricas 

utilizando as regras do sistema 

de numeração decimal, 

envolvendo a numeração até a 

classe dos milhões 

• Realizar cálculos de 

multiplicação e de divisão com 

dois algarismos no multiplicador 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

classe dos milhões 

• Identificar múltiplos e divisores 

de um número natural com apoio 

de tabela ou quadro numérico 

• Compreender o procedimento do 

cálculo de multiplicação com dois 

algarismos no multiplicador 

• Compreender o procedimento do 

cálculo de divisão com dois 

algarismos no divisor 

• Resolver situações-problema não 

convencionais utilizando 

recursos como desenho, escrita 

ou esquema para representar as 

soluções  

• Resolve situações-problema 

envolvendo as quatro operações 

fundamentais 

• Identificar e utilizar unidades de 

multiplicações e divisões por 

meio de aproximação dos termos  

• Resolver situações-problemas 

envolvendo as quatro operações 

fundamentais 

• Explorar diferentes estratégias 

para calcular a área de 

superfícies 

• Utilizar formas geométricas como 

unidades para encontrar a área 

de figuras representadas em 

malhas  

• Construir as unidades de medida 

centímetro quadrado e metro 

quadrado para explorar situações 

de estimativa e de medida de 

superfície 

• Identificar o centímetro quadrado 

e o metro quadrado como 

unidades de medida de 

e no divisor 

• Realizar o registro convencional 

do algoritmo das quatro 

operações, envolvendo a 

numeração trabalhada 

• Estimar o resultado de 

multiplicações e divisões por 

meio de aproximação dos termos  

• Identificar possíveis maneiras de 

combinar elementos de uma 

coleção 

• Explorar a ideia de probabilidade 

em situações-problema simples 

• Realizar cálculo mental, exato ou 

aproximado, como previsão e 

avaliação da adequação de 

resultados 

• Resolver situações-problema 

envolvendo as quatro operações 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

tempo 

• Relacionar década ao período de 

dez anos e século ao período de 

cem anos 

• Representar datas, horas e 

séculos utilizando notações 

usualmente empregadas (12h 

55min, 12/05/96, século XX) 

• Compreende perímetro como 

medida do contorno de figuras, 

objetos ou espaços 

• Realiza medições para calcular o 

perímetro de figuras, objetos ou 

espaços 

• Empregar diferentes unidades 

padronizadas de medidas para 

resolver situações-problema 

• Utilizar números decimais para 

representar unidades de medida 

superfície 

• Resolver situações-problema 

empregando diferentes unidades 

padronizadas de medida  

• Identificar o grau centígrado 

como unidade de medida de 

temperatura 

• Resolver situações-problemas 

que envolvam termos e valores 

do sistema monetário brasileiro  

• Representar frações por meio de 

desenho 

• Determinar frações de 

quantidades discretas com apoio 

de material concreto e de 

desenhos 

• Ler e utilizar a escrita numérica 

para representar frações 

• Compreender o conceito de 

fundamentais com números 

inteiros 

• Representar frações por meio de 

desenho e escrita numérica 

• Empregar diferentes unidades 

padronizadas de medidas 

• Realizar conversões no sistema 

de medidas  

• Ler e escrever números decimais 

relacionados a medidas 

• Construir tabelas simples e 

gráficos de barras 



 

5º ano 1º trimestre 

não inteiras 

• Resolver situações-problema que 

envolvam termos e valores do 

sistema monetário brasileiro

• Construir tabelas simples e 

gráficos de barras 

Conceitos 

 2º trimestre 

problema que 

envolvam termos e valores do 

sistema monetário brasileiro 

mples e 

fração como parte de um todo  

• Construir tabelas simples e 

gráficos de barras  
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3º trimestre 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Localização espacial (posição e 

deslocamento), simetria 

• Números naturais até a classe 

dos milhões: funções e usos no 

cotidiano, algarismos, sequência, 

ordem crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal (ordens e 

classes) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Algoritmo da multiplicação com 

dois algarismos no multiplicador 

• Algoritmo da divisão com dois 

algarismos no divisor 

• Múltiplos e divisores 

• Unidades de medida de tempo, 

• Localização espacial (posição e 

deslocamento), simetria 

• Ampliação e redução em malhas 

• Números naturais até a classe 

dos milhões: funções e usos no 

cotidiano, algarismos, sequência, 

ordem crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal (ordens e 

classes) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso 

envolvendo a numeração 

trabalhada 

• Algoritmo da multiplicação e da 

divisão com dois algarismos no 

multiplicador e no divisor 

• Fração como parte de um todo 

• Unidades de medida de tempo, 

• Localização espacial (posição e 

deslocamento) 

• Construção de sólidos 

geométricos 

• Números naturais até a classe 

dos milhões: funções e usos no 

cotidiano, algarismos, sequência, 

ordem crescente e decrescente, 

regularidades na escrita, sistema 

de numeração decimal (ordens e 

classes) 

• Algoritmo da adição com reserva 

e da subtração com recurso  

• Algoritmo da multiplicação e da 

divisão com dois algarismos no 

multiplicador e no divisor 

• Fração como parte de um todo 

• Unidades de medida de tempo, 

de comprimento, de massa, de 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de comprimento, de massa e de 

capacidade  

• Perímetro 

• Tratamento da informação: 

construção de tabelas simples e 

de gráficos de barras 

de comprimento, de massa, de 

capacidade e de superfície 

• Sistema monetário brasileiro 

• Tratamento da informação: 

construção de tabelas simples e 

de gráficos de barras 

capacidade e de superfície  

• Tratamento da informação: 

construção de tabelas simples e 

de gráficos de barras 

 

Ciências 

Objetivo geral 

• Possibilitar a investigação de 

temas ou problemas científicos, 

nos âmbitos social e ambiental, 

que envolvam o corpo humano, 

a saúde, os ambientes e seus 

componentes vivos e não vivos, 

bem como as tecnologias da 

atualidade, para que o aluno, 

reconhecendo-se como 

integrante da natureza, 

compreenda as transformações 

que nela ocorrem; seja capaz de 

• Oportunizar a investigação de 

temas ou problemas científicos 

que envolvam o corpo humano 

e a saúde, para que o aluno 

compreenda as transformações 

que ocorrem durante os 

processos de respiração, 

circulação e excreção do 

organismo; seja capaz de 

estabelecer relações de causa e 

conseqüência; resolva situações 

do cotidiano e proponha 

soluções que pressuponham 

• Proporcionar a investigação de 

temas ou problemas científicos 

que envolvam o corpo humano 

e a saúde, para que o aluno 

compreenda a importância dos 

órgãos envolvidos na 

sustentação e no funcionamento 

do sistema nervoso e 

reprodutor; seja capaz de 

estabelecer relações de causa e 

conseqüência; resolva situações 

do cotidiano e proponha 

soluções que pressuponham 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estabelecer relações de causa e 

conseqüência; resolva situações 

do cotidiano e proponha 

soluções que pressuponham 

atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal, interpessoal e 

ambiental. 

atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal e interpessoal. 

atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal, interpessoal. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Faz relatos e registros coerentes, 

manifestando compreensão de 

que os seres vivos necessitam 

da energia obtida por meio dos 

alimentos 

• Identifica corretamente as 

plantas como produtoras do 

próprio alimento, por meio da 

fotossíntese 

• Cita adequadamente a luz, o gás 

carbônico e a clorofila como 

elementos importantes no 

• Faz relatos e registros coerentes, 

manifestando compreensão da 

necessidade da respiração 

pulmonar para que ocorram 

trocas gasosas entre o 

organismo e o ambiente 

• Distingue adequadamente os 

movimentos de inspiração e 

expiração 

• Cita corretamente os principais 

órgãos do aparelho respiratório e 

o caminho percorrido pelo ar na 

• Aponta adequadamente que os 

ossos, os músculos e as 

articulações atuam em conjunto 

nos movimentos 

• Cita corretamente alguns dos 

principais ossos e músculos do 

corpo humano 

• Relata, de forma coerente, a 

importância do movimento e da 

prática de esportes para a 

manutenção da saúde 

• Cita corretamente os órgãos que 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

processo da fotossíntese 

• Aponta, de modo adequado, que 

os animais precisam alimentar-se 

de outros seres vivos por não 

conseguirem fabricar seu próprio 

alimento  

• Diferencia corretamente animais 

herbívoros, carnívoros e onívoros 

• Identifica e aponta, de forma 

adequada, a relação de 

dependência direta ou indireta 

entre todos os seres vivos 

envolvidos nas cadeias 

alimentares 

• Distingue corretamente seres 

produtores, consumidores e 

decompositores em uma cadeia 

alimentar 

• Aponta, de forma apropriada, 

ações humanas que devem ser 

respiração 

• Aponta, de modo adequado, a 

necessidade da circulação do 

sangue para o transporte de 

substâncias no organismo 

• Cita corretamente os principais 

órgãos do sistema cardiovascular 

• Aponta, de forma coerente, a 

necessidade da excreção para a 

eliminação de certas substâncias 

tóxicas ou desnecessárias ao 

corpo 

• Cita corretamente os principais 

órgãos do sistema urinário 

• Distingue corretamente os 

diferentes sistemas, 

estabelecendo relações entre 

eles e o funcionamento do 

organismo como um todo  

constituem o sistema nervoso, 

associando-os às suas funções 

principais 

• Aponta corretamente dentre as 

funções cerebrais, o 

reconhecimento dos estímulos 

captados pelos órgãos dos 

sentidos 

• Diferencia corretamente ações 

voluntárias de ações 

involuntárias e identifica ações 

reflexas  

• Distingue corretamente os 

órgãos dos sentidos, 

relacionando cada sentido à 

capacidade de percepção de 

determinados estímulos 

• Cita, de forma correta, diferenças 

entre as pessoas em suas 

diversas etapas de vida 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

evitadas porque causam 

desequilíbrio nas cadeias 

alimentares 

• Descreve apropriadamente a 

importância de uma alimentação 

variada como forma de 

manutenção da saúde  

• Aponta, de modo adequado, a 

digestão como processo 

necessário para que os 

alimentos possam ser 

aproveitados pelo organismo na 

obtenção de energia 

• Cita corretamente os principais 

órgãos do sistema digestório e 

aponta os processos envolvidos 

na digestão 

• Relata e registra coerentemente 

observações, suposições e 

conclusões feitas nas 

• Relata e registra coerentemente 

observações, suposições e 

conclusões feitas durante 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear   

•  Descreve, justifica e demonstra 

atitudes coerentes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal, interpessoal  

 

• Descreve, de forma coerente, 

algumas mudanças físicas e 

comportamentais que ocorrem 

na puberdade 

• Aponta corretamente diferenças 

externas e internas entre o 

sistema genital masculino e 

feminino 

• Cita e representa corretamente 

hábitos necessários à 

manutenção da saúde física, 

mental, social 

• Aponta corretamente as 

implicações do desenvolvimento 

e uso de tecnologias no 

saneamento, na conservação de 

alimentos, na medicina, no lazer 

e no trabalho 

• Relata e registra coerentemente 

observações e suposições feitas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear   

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

durante investigações e 

experimentações, obedecendo a 

uma sequência temporal linear    

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal 

Habilidades 

• Compreender que os seres vivos 

necessitam da energia obtida 

através dos alimentos 

• Reconhecer que as plantas 

fabricam o próprio alimento por 

meio da fotossíntese 

• Compreender a importância da 

luz, do gás carbônico e da 

clorofila no processo da 

fotossíntese 

• Relacionar a fotossíntese com o 

• Reconhecer a necessidade da 

respiração pulmonar (rocas 

gasosas entre o organismo e o 

ambiente) 

• Diferenciar os movimentos de 

inspiração e expiração 

• Identificar os principais órgãos do 

aparelho respiratório e o caminho 

percorrido pelo ar na respiração 

• Reconhecer a necessidade da 

circulação do sangue para o 

• Compreender que os ossos, os 

músculos e as articulações 

atuam em conjunto nos 

movimentos 

• Identificar alguns dos principais 

ossos e músculos do corpo 

humano 

• Reconhecer a importância do 

movimento e da prática de 

esportes para a manutenção da 

saúde 



197 

 

5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

início das cadeias alimentares 

• Compreender que os animais 

não conseguem fabricar seu 

alimento e precisam se alimentar 

de outros seres vivos 

• Identificar animais por diferentes 

hábitos alimentares: herbívoros, 

carnívoros ou onívoros 

• Reconhecer que todos os seres 

vivos estão envolvidos em 

cadeias alimentares e precisam 

uns dos outros, direta ou 

indiretamente 

• Diferenciar seres produtores, 

consumidores e decompositores 

em uma cadeia alimentar 

• Identificar relações dentro das 

cadeias alimentares, refletindo 

sobre as interferências humanas 

transporte de substâncias no 

organismo 

• Identificar os principais órgãos do 

sistema cardiovascular 

• Reconhecer a necessidade da 

excreção para a eliminação de 

certas substâncias tóxicas ou 

desnecessárias ao corpo 

• Identificar os principais órgãos do 

sistema urinário 

• Identificar a urina como principal 

excreta humano 

• Compreender o organismo como 

um todo, estabelecendo relações 

entre os sistemas  

• Relatar e registrar observações, 

suposições e conclusões feitas 

•  Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

• Reconhecer os órgãos que 

constituem o sistema nervoso, 

associando-os às suas funções 

principais 

• Associar dentre as funções 

cerebrais, o reconhecimento dos 

estímulos captados pelos órgãos 

dos sentidos 

• Diferenciar ações voluntárias de 

ações involuntárias e identificar 

ações reflexas  

• Reconhecer os órgãos dos 

sentidos, relacionando cada 

sentido à capacidade de 

percepção de determinados 

estímulos  

• Reconhecer as diferenças entre 

as pessoas em suas diversas 

etapas de vida 

• Reconhecer algumas mudanças 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

nesse equilíbrio 

• Reconhecer que os seres 

humanos são animais e, 

portanto, precisam de alimentos 

• Reconhecer que os alimentos 

são ricos em nutrientes e que 

estes fornecem energia e 

materiais de construção para o 

corpo 

• Compreender que uma dieta 

equilibrada deve conter todos os 

tipos de nutrientes em 

quantidades adequadas para 

manter a saúde, de acordo com 

a etapa de desenvolvimento do 

organismo 

• Reconhecer a necessidade da 

digestão (os alimentos podem 

ser aproveitados pelo organismo 

na obtenção de energia) 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal  

 

físicas e comportamentais que 

ocorrem na puberdade 

• Identificar as células reprodutivas 

humanas 

• Identificar diferenças externas e 

internas entre o sistema genital 

masculino e feminino 

• Reconhecer hábitos necessários 

à manutenção da saúde física, 

mental, social 

• Reconhecer as implicações do 

desenvolvimento e uso de 

tecnologias no saneamento, na 

conservação de alimentos, na 

medicina, no lazer e no trabalho 

• Relatar e registrar observações e 

suposições feitas  

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar os principais órgãos do 

sistema digestório 

• Reconhecer os principais 

processos digestivos e suas 

etapas  

• Relatar e registrar observações 

suposições e conclusões feitas  

• Descrever, justificar e 

demonstrar atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal  



 

5º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Seres vivos: alimentação 

(herbívoros, carnívoros, onívoros) 

• Fotossíntese 

• Cadeia alimentar (produtores, 

consumidores, decompositores)

 2º trimestre 

Seres vivos: alimentação 

(herbívoros, carnívoros, onívoros)  

Cadeia alimentar (produtores, 

consumidores, decompositores) 

• Respiração: movimentos 

respiratórios 

• Sistema respiratório: órgãos e 

funções, doenças, cuidados 

• Circulação: transporte de 

• Locomoção: importância do 

movimento

• Sistema locomotor: órgãos e 

funções, cuidados

• Função cerebral

200 

3º trimestre 

 

Locomoção: importância do 

movimento 

Sistema locomotor: órgãos e 

funções, cuidados 

Função cerebral 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Alimentação humana: nutrientes, 

digestão 

• Sistema digestório: órgãos e 

funções, cuidados 

substâncias 

• Sistema circulatório: órgãos e 

funções, doenças, cuidados 

• Excreção: eliminação de 

substâncias  

• Sistema urinário: órgãos e 

funções, doenças, cuidados 

• Sistema nervoso: órgãos e 

funções, sentidos, cuidados 

• Etapas da vida do ser humano: 

puberdade 

• Sistema reprodutor masculino e 

feminino: órgãos e funções, 

cuidados  

• Saúde física, mental, social 

Geografia 

Objetivo geral 

• Proporcionar a compreensão da 

inter-relação da paisagem 

natural (da natureza) ou 

paisagem cultural (criada ou 

modificada pelo ser humano) 

dos espaços local, regional e 

estadual, a fim de que o aluno 

valorize as ações individuais e 

coletivas desenvolvidas nos 

âmbitos local, regional e 

• Oportunizar situações de 

compreensão da inter-relação 

da paisagem natural (da 

natureza) ou paisagem cultural 

(criada ou modificada pelo ser 

humano) dos espaços local, 

regional e estadual, a fim de que 

o aluno valorize as ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos 

• Propiciar a compreensão da 

inter-relação da paisagem 

natural (da natureza) ou 

paisagem cultural (criada ou 

modificada pelo ser humano) 

dos espaços local, regional e 

estadual, a fim de que o aluno 

valorize as ações individuais e 

coletivas desenvolvidas nos 

âmbitos local, regional e 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estadual, visando à melhoria 

das condições de vida do 

espaço em que a escola está 

inserida. 

local, regional e estadual, 

visando à melhoria das 

condições de vida do espaço 

em que a família está inserida. 

estadual, visando à melhoria 

das condições de vida do 

espaço em que a coletividade 

está inserida. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Estabelece coerentemente a 

inter-relação da paisagem 

natural e da paisagem cultural 

dos espaços local, regional e 

estadual do espaço em que a 

escola está inserida 

• Avalia criteriosamente ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço escolar 

• Adota atitudes de respeito em 

relação aos diferentes pontos de 

vista  

• Estabelece coerentemente a 

inter-relação da paisagem 

natural e da paisagem cultural 

dos espaços local, regional e 

estadual do espaço em que a 

família está inserida 

• Avalia criteriosamente ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço familiar 

• Adota atitudes de respeito em 

relação aos diferentes pontos de 

vista 

• Estabelece coerentemente a 

inter-relação da paisagem 

natural e da paisagem cultural 

dos espaços local, regional e 

estadual do espaço em que a 

coletividade está inserida 

• Avalia criteriosamente ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço coletivo 

• Adota atitudes de respeito em 

relação aos diferentes pontos de 

vista 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Inter-relacionar a paisagem 

natural e a paisagem cultural 

dos espaços local, regional e 

estadual de forma coerente 

• Observar e reconhecer a 

repercussão de ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço escolar 

• Observar e reconhecer a 

repercussão de ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço familiar 

 

 

 

• Observar e reconhecer a 

repercussão de ações 

individuais e coletivas 

desenvolvidas nos âmbitos local, 

regional e estadual, que visem à 

melhoria das condições de vida 

no espaço coletivo 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

 

Conteúdos 
• Paisagem natural: relevo, 

vegetação, hidrografia, clima 

• Transformações na paisagem 

natural: a água, o solo, a 

• Transformações na paisagem 

natural: a água, o solo, a 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

Coletividade

Bairro

Município

Estado



205 

 

5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dos espaços local, regional e 

estadual 

• Transformações na paisagem 

natural: a água, o solo, a 

vegetação e a maneira como o 

ser humano se utiliza desses 

recursos no espaço local 

• Consequências na paisagem 

natural quanto à utilização 

adequada ou inadequada pelo 

ser humano no espaço local 

• Atividades econômicas: 

agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e serviços, 

extrativismo, turismo e uso de 

tecnologias no espaço local 

 

vegetação e a maneira como o 

ser humano se utiliza desses 

recursos no espaço regional 

• Consequências na paisagem 

natural quanto à utilização 

adequada ou inadequada pelo 

ser humano no espaço regional 

• Atividades econômicas: 

agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e serviços, 

extrativismo, turismo e uso de 

tecnologias no espaço regional 

• Fontes de energia 

• Como podemos utilizar a água 

dos rios 

• Meios de transporte 

vegetação e a maneira como o 

ser humano se utiliza desses 

recursos no espaço estadual 

• Consequências na paisagem 

natural quanto à utilização 

adequada ou inadequada pelo 

ser humano no espaço estadual 

• Atividades econômicas: 

agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e serviços, 

extrativismo, turismo e uso de 

tecnologias no espaço estadual 

• Redes de comunicação 

• A comunicação de massa  

• A comunicação entre pessoas 

 

História 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Objetivo geral 

• Oportunizar diálogos entre o 

presente e o passado sobre o 

poder político estadual (sede do 

Governo do Estado e 

Assembleia Legislativa), a fim 

de o aluno, por meio de 

observação, descrição, 

comparação, interpretação e 

registro gráfico de fontes 

escritas e /ou imagéticas, 

identifique as relações sociais 

(indicadores sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, mineração) e culturais 

(hábitos, costumes, crenças, 

lendas, mitos, tradições) em 

diferentes tempos e espaços. 

• Proporcionar contextos 

situacionais entre o presente e o 

passado sobre o poder político 

nacional (União, presidente da 

República, Congresso 

Nacional), a fim de o aluno, por 

meio de observação, descrição, 

comparação, interpretação e 

registro gráfico de fontes 

escritas e /ou imagéticas, 

identifique as relações sociais 

(indicadores sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, mineração) e culturais 

(hábitos, costumes, crenças, 

lendas, mitos, tradições) em 

diferentes tempos e espaços. 

• Promover situações dialogais 

entre o presente e o passado 

sobre o poder político mundial 

(países desenvolvidos e em vias 

de desenvolvimento), a fim de o 

aluno, por meio de observação, 

descrição, comparação, 

interpretação e registro gráfico 

de fontes escritas e /ou 

imagéticas, identifique as 

relações sociais (indicadores 

sociais: expectativa de vida, 

mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, mineração) e culturais 

(hábitos, costumes, crenças, 

lendas, mitos, tradições) em 

diferentes tempos e espaços. 

 

 
• Identifica e descreve 

adequadamente o poder político 

• Identifica e descreve 

adequadamente o poder 

• Identifica e descreve 

adequadamente o poder político 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

estadual (sede do Governo do 

Estado e Assembleia 

Legislativa) 

• Identifica e descreve 

corretamente as relações sociais 

(indicadores sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, extrativismo) e 

culturais (hábitos, costumes, 

crenças, lendas, mitos, 

tradições) 

• Relaciona-se com o grupo, 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência existentes 

político nacional (União, 

presidente da República, 

Congresso Nacional) 

• Identifica e descreve 

corretamente as relações sociais 

(indicadores sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, extrativismo) e 

culturais (hábitos, costumes, 

crenças, lendas, mitos, 

tradições) 

• Relaciona-se com o grupo, 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência existentes 

mundial (países desenvolvidos e 

em vias de desenvolvimento) 

• Identifica e descreve 

corretamente as relações sociais 

(indicadores sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo), econômicas 

(agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, extrativismo) e 

culturais (hábitos, costumes, 

crenças, lendas, mitos, 

tradições) 

• Relaciona-se com o grupo, 

adotando atitudes de respeito, 

de acordo com as regras de 

convivência existentes 

 

Habilidades • Localizar-se, localizar, observar, 

reconhecer e descrever o poder 

• Localizar-se, localizar, observar, 

reconhecer e descrever o poder 

• Localizar-se, localizar, observar, 

reconhecer e descrever o poder 



 

5º ano 1º trimestre 

político estadual 

• Identificar e descrever as 

relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços

Conceitos 

 2º trimestre 

Identificar e descrever as 

relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços 

político nacional 

• Identificar e descrever as 

relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços 

político mundial

• Identificar e descrever as 

relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços
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3º trimestre 

político mundial 

Identificar e descrever as 

relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Organização político-

administrativa do Estado: sede 

do Governo e Assembleia 

Legislativa – Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário 

• Indicadores Sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo 

• Atividades Econômicas do 

Estado: agricultura, pecuária, 

extrativismo, indústria, comércio 

e tecnologia  

• Herança Cultural dos povos que 

contribuíram no processo de 

formação do Estado do Rio 

Grande do Sul 

 

 

• Organização político-

administrativa do País: sede da 

União – Governo Federal, 

presidente da República e 

Congresso Nacional (Câmara e 

Senado) 

• Indicadores Sociais: expectativa 

de vida, mortalidade infantil e 

analfabetismo 

• Atividades Econômicas do País: 

agricultura, pecuária, 

extrativismo, indústria, comércio 

e tecnologia 

• Herança Cultural dos povos que 

contribuíram no processo de 

formação do País Brasil 

 

 

• Organização político-

administrativa do Mundo – 

Países desenvolvidos e países 

em vias de desenvolvimento 

• Indicadores Sociais dos países 

desenvolvidos e dos países em 

vias de desenvolvimento: 

expectativa de vida, mortalidade 

infantil e analfabetismo 

• Atividades Econômicas dos 

países desenvolvidos e dos 

países em vias de 

desenvolvimento: agricultura, 

pecuária, extrativismo, indústria, 

comércio e tecnologia 

• Herança Cultural dos países     

desenvolvidos e dos países em 

vias de desenvolvimento 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Ensino Religioso 

Objetivo geral 

• Propiciar ao aluno a 

compreensão das inter-relações 

das culturas com o sagrado 

(símbolos e rituais), a fim de que 

reconheça e respeite a 

diversidade cultural das 

religiões. 

• Oportunizar ao aluno a 

compreensão das inter-relações 

das práticas religiosas, a fim de 

que o aluno compreenda que as 

práticas religiosas são a 

concretização da ideia de 

sagrado de cada grupo. 

• Proporcionar ao aluno a 

compreensão do sagrado, por 

meio de textos sagrados, a fim 

de que possa desenvolver sua 

espiritualidade. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Identifica adequadamente e 

respeita símbolos e rituais das 

diversas culturas 

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

• Respeita a diversidade 

religiosa e cultural existente em 

diversos grupos 

• Identifica, diferencia 

adequadamente e respeita as 

práticas religiosas 

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

 

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

• Respeita a diversidade 

religiosa existente no grupo 

Habilidades 
• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar símbolos 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar práticas 

• Observar, identificar, 

comparar, reconhecer e 



 

5º ano 1º trimestre 

e rituais nas diversas culturas

• Observar, identificar, 

reconhecer e analisar a 

diversidade religiosa

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

 

Conceitos 

Conteúdos 

• Qualidades pessoais

• Práticas religiosas da família

• Monumentos e Templos 

religiosos do Estado do RS

 2º trimestre 

e rituais nas diversas culturas 

Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar a 

diversidade religiosa 

Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

religiosas nas diversas culturas 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar a 

diversidade religiosa 

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

• 

• 

Qualidades pessoais 

Práticas religiosas da família 

Monumentos e Templos 

religiosos do Estado do RS 

• Qualidades pessoais como 

contribuição nos grupos de 

pertença  

• Descrição do transcendente em 

• 

• 

211 

3º trimestre 

analisar orações nas diversas 

culturas 

 Observar, identificar, 

comparar, reconhecer e 

analisar a diversidade religiosa 

 Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

 

 Responsabilidade nos 

espaços: casa, escola e 

cidade 

 Orações e textos sagrados 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

cada tradição religiosa • Composição da identidade 

religiosa: símbolos, rituais, 

práticas e orações 
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