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   Língua Portuguesa   

1º Ano do Ensino Fundamental  

  

 
1º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Sistema de 
escrita 
alfabético  
•Nomes 

próprios 

•Alfabeto 

•Relação 

grafofônica 

•Produção  

escrita •Leitura  

Atividades Permanentes - Situações de escrita de 
nomes próprios  

  

1. Compreender que a ordem das letras nas palavras 
não é aleatória e que existe um sentido convencional 
para a escrita e leitura.  
2. Compreender o sentido da escrita do próprio 
nome. 3. Utilizar a lista de nomes dos alunos da sala 
como repertório estável para novas escritas.  
4. Reconhecer que os sons de palavras conhecidas 
ajudam a escrever outras palavras.  
5. Estabelecer relação grafofônica entre a palavra oral 

e palavra escrita.  

H 01 - Escrever o 
seu próprio nome  
(sistema de escrita).  

  

H 02 - Escrever o 
nome de cinco 
colegas da classe  
(sistema de escrita).  

•Sistema de 
escrita 
alfabético 
•Produção 
de texto: 
ditado ao 
professor 
•Gênero  
bilhete  

Atividades Permanentes - Ditado ao professor -  

Produção de textos antes de saber escrever  

  

1. Reconhecer quantas e quais letras possui uma 
determinada palavra, e em que ordem se apresentam.  
2. Utilizar comportamentos de escritor, planejando o 
que vai escrever e revisando o que foi escrito.  
3. Escrever, por meio de ditado ao professor, um 
bilhete incluindo todas as informações necessárias para 
que se garanta seu propósito.  
4. Contribuir para a construção coletiva de bilhetes - 

tendo o professor como escriba - a partir de diferentes 

propósitos e interlocutores.  

H 03A - Escrever um 
bilhete, a partir de 
um contexto de 
produção, com 
características do 
gênero.  
  

  

H 03B - Escrever um  

bilhete, com 

características da 

linguagem escrita  

•Gênero 
cantiga de roda  
•Estratégias 

de leitura  

Atividades Permanentes - Situações de leitura pelo 
aluno  

  

1. Utilizar diferentes estratégias de leitura (de 

seleção, antecipação e verificação) para reconhecer a 

escrita nos versos de uma cantiga de roda conhecida. 

2. Compreender antecipadamente o que está escrito, 

refletindo sobre o sistema de escrita.  

H 04 - Localizar 

algumas palavras 

ditadas pelo 

professor em uma 

cantiga de roda 

conhecida (leitura).  
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•Leitura e 

escrita de 

texto - 

parlenda 

•Sistema de  

Atividades Permanentes - Situações de escrita pelo 
aluno  

  

1. Participar de situações de escrita de textos mesmo 

antes de ser capaz de ler e escrever convencionalmente.  

  

H 05 - Escrever 

trecho de uma 

parlenda, cujo 

conteúdo temático 

tenha sido  

escrita 

alfabético  

2. Apropriar-se do sistema de escrita, por meio de 

atividade individual ou em parceria.  

previamente 
memorizado  
(sistema de escrita).  

•Sistema de 

escrita 

alfabético 

•Leitura de 

texto 

instrucional 

(receita) • 

Leitura e 

textos 

instrucionais 

•Escrita de 

lista de 

brincadeiras  

Projeto Didático - Brincadeiras tradicionais  

  

1. Compreender e familiarizar-se com as 
características dos textos instrucionais contidos em 
regras de brincadeiras.  
2. Escrever, a partir dos conhecimentos já 
construídos, ou seja, segundo suas hipóteses, 
avançando na compreensão do funcionamento do 
sistema de escrita. 3. Escrever, segundo as suas 
hipóteses, o nome de brincadeiras pouco conhecidas.  
4. Escrever bilhete coletivamente.  

H 06 - Escrever uma 

lista de brincadeiras, 

a partir do ditado do 

professor (sistema 

de escrita).  
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2º SEMESTRE  

 

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Sistema de 

escrita 

alfabético 

•Alfabeto  

•Relação 

grafofônica 

•Produção  

escrita de lista 
e de parlenda  

•Leitura  

Atividades Permanentes − Situações de escrita de 
listas e textos de memória  

1. Compreender o funcionamento do sistema de 
escrita alfabético, ainda que escrevam com algumas 
falhas no valor sonoro convencional.  

2. Identificar que é preciso um conjunto de letras 

específico para a escrita de um determinado nome.  

  

H 01 − Escrever seu 

próprio nome 

utilizando pelo 

menos um 

sobrenome (sistema 

de escrita). H 02 − 

Escrever uma lista 

de nomes de 

cidades de origem 

indígena, a partir do 

ditado do professor 

(sistema de escrita). 

H 03 − Escrever 

trecho de uma 

parlenda, cujo 

conteúdo temático 

tenha sido 

previamente 

memorizado  

(sistema de escrita).  

H 04 − Escrever uma 

lista de palavras do 

mesmo grupo 

semântico, a  

  partir do ditado do 

professor (sistema 

de escrita).  

•Sistema de 
escrita 
alfabético  

•Leitura de 
texto de 
memória  

(cantiga de 
roda)  

•Estratégias de 

leitura  

Atividades Permanentes − Situações de leitura pelo 
aluno  
  

1. Utilizar-se de diferentes conhecimentos para 
realizar a leitura, como: as semelhanças e diferenças 
quantitativas e qualitativas entre diferentes nomes, a 
ordem em que as letras se apresentam e o valor sonoro 
convencional das letras.  
2. Realizar a leitura utilizando-se de diferentes 
informações como: quantas e quais letras tem 
determinada palavra, em que ordem se apresentam, 
quais as relações entre o falado e o escrito.  
3. Compreender antecipadamente o que está escrito, 

refletindo sobre o sistema de escrita.  

H 05 − Localizar 

algumas palavras 

ditadas pelo 

professor em uma 

cantiga de roda 

conhecida (leitura).  
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•Sistema de 

escrita 

alfabético 

•Produção de 

texto: ditado ao 

professor 

(gênero 

bilhete)  

Atividades Permanentes − Situações de escrita pelo 
aluno  

  

1. Escrever, a partir dos conhecimentos já 
construídos, ou seja, segundo suas hipóteses, avançando 
na compreensão do funcionamento do sistema de escrita.  

2. Apropriar-se das características da Linguagem 
escrita, seja em registro literário ou não.  

3. Atividades permanentes, ditado ao professor, 
produção de textos antes de saber escrever.  

4. Utilizar comportamentos de escritor, planejando o 
que vai escrever e revisando o que foi escrito.  

5. Escrever, por meio de ditado, um bilhete incluindo 

todas as informações necessárias para que se garanta 

seu propósito.  

H 06A − Escrever 

um bilhete, a partir 

de um contexto de 

produção, com 

características 

próprias do gênero. 

H 06B − Escrever 

um bilhete, com 

características da 

linguagem escrita.  

•Sistema de 

escrita 

alfabético 

•Produção de 

texto (gênero 

legenda)  

•Estratégias de 
leitura  

•Leitura de 

texto 

expositivo  

Projeto Didático − Um olhar sobre a cultura dos 

povos indígenas do Brasil − O cotidiano das crianças  

  

1. Localizar informações solicitadas no texto.  

2. Produzir, em parceria ou coletivamente, legenda 
para imagens sobre os povos indígenas estudados.  

3. Reconhecer e refletir sobre as características do 
sistema de escrita, a partir do estudo de alguns aspectos 
da cultura indígena, especialmente dos povos munduruku 
e guarani.  

4. Inferir sentidos de textos a partir da leitura de um 

texto expositivo sobre as nações indígenas brasileiras.  

H 07A − Escrever 

legenda para 

imagem, a partir de 

um contexto de 

produção, com 

características 

próprias do gênero. 

H 07B − Escrever 

legenda para 

imagem, com  

características da 

linguagem escrita.  
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Língua Portuguesa   
2º Ano do Ensino Fundamental  

  

1º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Leitura e 
escrita dos 
nomes  
próprios 

•Sistema de 

escrita 

alfabético 

•Alfabeto 

•Relação 

grafofônica  

Atividades Permanentes de Leitura e Escrita - Textos 
de memória e listas  

  

1. Ampliar o conhecimento sobre as letras do alfabeto. 2. 
Ampliar o conhecimento sobre a escrita do próprio nome 
e dos nomes dos colegas.  
3. Estabelecer relação entre partes do oral e partes do 

escrito, refletindo sobre o sistema de escrita alfabético. 4. 

Utilizar a ordem alfabética para, com a ajuda do 

professor, organizar um texto.  

H 01 - Escrever seu 
próprio nome (nome 
e sobrenome).  
  

H 02 - Escrever uma 
lista de quitutes que 
compõem uma festa  
junina, a partir do 

ditado do professor.  

•Sistema de 
escrita 
alfabético  

•Leitura de 
texto de 
memória 
(gênero 
cantiga 
popular). 
•Escrita de 
texto de 
memória 
•Relação 
grafofônica.  

  

Projeto Didático - Cantigas Populares  

  

1. Estabelecer relações entre o oral e o escrito por 
meio da leitura de cantigas, antes mesmo de saber ler 
convencionalmente.  
2. Organizar trechos da cantiga que sabe de memória 

e, assim, refletir sobre o sistema de escrita.  

3. Reconhecer que os sons de palavras conhecidas 

ajudam a escrever outras palavras.  

H 03A - Escrever 
trecho de uma 
cantiga de roda 
conhecida, cujo 
conteúdo temático 
tenha sido 
previamente 
memorizado, 
segmentando o 
texto em palavras.  

H 03B - Escrever 
uma cantiga de roda 
conhecida (sistema 
de escrita).  

H 04 – Localizar 

algumas palavras 

ditadas pelo 

professor em uma 

cantiga de roda 

conhecida.  
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•Produção de 
texto (reescrita 
de conto de 
fadas). 
•Planejamento 
da escrita 
•Revisão 
processual e 
final  
•Sistema de  

Sequência Didática - Era uma vez um conto de fadas  

  

1. Refletir sobre o sistema de escrita, confrontando 
suas hipóteses com as dos colegas.  
2. Desenvolver o comportamento de leitor: como 
escolher um bom texto, desenvolver preferências por 
autores, temas, estilos etc., comentando sobre o que foi 
lido.  
3. Desenvolver comportamento de escritor como: 

planejar o que irá escrever, revisar o texto enquanto 

escreve, escolher uma entre várias possibilidades 

revendo o que  

H 05A - Reescrever 
o final de um conto 
conhecido do ponto 
de vista da presença 
dos acontecimentos 
narrados.  
  

H 05B - Reescrever 

o final de um conto 

conhecido do ponto  

escrita 

alfabético.  

escreveu.  

4. Reconhecer algumas características do gênero conto 

de fadas, apropriando-se dos recursos discursivos da 

linguagem que se escreve.  

de vista da coerência 

textual.  

•Produção de 
texto do 
gênero - 
receita  
•Planejamento 

da escrita 

•Revisão da 

escrita 

•Relação 

grafofônica 

•Sistema de 

escrita 

alfabético  

Projeto Didático - Pé de Moleque, Canjica e outras 
receitas juninas: um jeito gostoso de aprender a 
ler e escrever  

1. Escrever receitas, de próprio punho ou oralmente,  

partes ou todo, avançando em suas hipóteses 
com relação ao sistema de escrita.  
2. Escrever, segundo sua hipótese de escrita, os 
títulos das receitas.  
3. Escrever receitas, de próprio punho, em parceria 
ou coletivamente, fazendo uso da linguagem própria e 
levando em consideração as características do gênero.  
4. Encontrar informações em uma lista apoiando-se 

em conhecimentos sobre o sistema de escrita e sobre o 

contexto.  

H 06A - Localizar 
informação explicita 
em texto informativo  
sobre festa junina  

  

H 06B - Localizar 
informação implícita 
em um texto 
informativo sobre a 
festa junina   
  

H 07 - Compreender 

o modo de fazer de 

uma receita (junina)  
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 2º SEMESTRE   

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Sistema de 
escrita 
alfabético  

•Relação 
grafofônica  

•Leitura e 
escrita de 
parlendas  

•Leitura e 

escrita de lista 

•Leitura e 

escrita de 

cantiga de roda  

Atividades Permanentes de Leitura e Escrita – 
textos de memória e listas  

  

1. Estabelecer relação entre partes do oral e partes 
do escrito, refletindo sobre o sistema de escrita 
alfabético.  

2. Utilizar a ordem alfabética para, com a ajuda do 
professor, organizar um texto.  

3. Estabelecer relações entre o oral e o escrito por 
meio da leitura de parlendas, antes mesmo de saber ler 
convencionalmente.  

4. Estabelecer relação entre partes do oral e partes 
do escrito, refletindo sobre o sistema de escrita 
alfabético.  

5. Estabelecer estratégias de leitura como: fazer 
uso do conhecimento que tem acerca do texto, do valor 
sonoro das letras, dos aspectos gráficos entre outros.  

  

Sequência Didática de Ortografia  

1. Refletir sobre questões ortográficas e o uso do S 
e SS.  

2. Compreender que a separação de palavras faz 

se necessária para a legibilidade do texto, a partir de 

reescrita.  

H 01 − Escrever seu 
próprio nome (nome e 
sobrenome).  

H 02 − Escrever uma 

lista de animais do 

pantanal, a partir do 

ditado do professor. H 

03A − Escrever trecho 

de uma cantiga de 

roda conhecida, cujo 

conteúdo temático 

tenha sido previamente 

memorizado, 

segmentando o texto 

em palavras.  

H 03B − Escrever uma 
cantiga de roda 
conhecida 
apresentando ortografia 
regular.  

H 04 − Localizar 

algumas palavras 

ditadas pelo professor  

 3. Escrever um texto em que o conteúdo temático se 

tem de memória segmentando-o em palavras.  

em um texto de 

memória conhecido.  

. •Produção de 
texto: reescrita  

(conto de 
fadas)  

•Planejamento 
da escrita  

•Sistema de 

escrita 

alfabético  

Sequência Didática − Reescrita de contos de fadas  

  

1. Inferir características das personagens a partir 
da leitura de um conto de fadas realizada pelo 
professor.  

2. Elaborar um texto cujo conteúdo já é conhecido, 
utilizando-se de recursos próprios da linguagem dos 
contos.  

3. Comparar formas diferentes de expressar o 
mesmo conteúdo em duas versões de contos de fadas.  

4. Selecionar algumas características das 

personagens, a partir da leitura de um conto de fadas.  

H 05A − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido com 
características próprias 
do gênero.  

H 05B − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido, com 
características da 
linguagem escrita.  
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•Textos de 
divulgação 
científica  

•Estratégias de 

leitura •Leitura 

de artigo 

expositivo de 

ciências  

•Produção de 
texto – gênero 
ficha técnica  

•Sistema de 

escrita 

alfabético  

Projeto Didático − Anta, onça e outros animais do 

pantanal − Ler para aprender  

  

1. Utilizar estratégias de leitura para localizar 
informações em textos de divulgação científica (índice, 
ilustrações etc.) mesmo antes de saber ler, 
considerando o que já conhecem do sistema de escrita.  

2. Utilizar estratégias de seleção, antecipação e 
verificação, do sistema de escrita na lista de animais do 
pantanal.  

3. Apropriar-se de alguns aspectos da vida de um 

animal a partir da leitura de um texto de divulgação 

científica.  

  

H 06A − Localizar 

informação explícita 

em texto informativo 

sobre o pantanal 

(animais, árvores, 

biomas etc.). H 06B 

− Localizar 

informação implícita 

em texto informativo 

sobre o pantanal 

(animais, árvores, 

biomas etc.).  

H 07A − Produzir uma 
ficha técnica de um 
animal do pantanal a 
partir de um texto que 
traz informações a 
respeito, com 
características próprias 
do gênero.  

H 07B − Produzir uma 

ficha técnica de um 

animal do pantanal a 

partir de um texto que 

traz informações a 

respeito, com 

características da 

linguagem escrita.  
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Língua Portuguesa  
3º Ano do Ensino Fundamental  

  

  

 
1º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Leitura de 

texto de 

memória 

(gênero 

quadrinha) 

•Escrita de 

texto de 

memória 

(gênero 

quadrinha) 

•Sistema de 

escrita 

alfabético  

Atividades Permanentes de Leitura e Escrita 1. 
Utilizar a ordem alfabética para, com a ajuda do 
professor, organizar um texto.  
2. Escrever alfabeticamente textos adequando-
os a faixa etária e apresentando preocupação com a 
escrita ortográfica das palavras.  
3. Descobrir que a leitura pode ser divertida e 

prazerosa.  

H 01 A - Escrever 
trecho de uma 
quadrinha (do ponto de 
vista do sistema de 
escrita).  
  

H 01 B - Escrever 

trecho de uma 

quadrinha (do ponto de 

vista da segmentação).  

•Ortografa  

•Regularidade 
s ortográficas 
diretas  

•Uso do R nos 
finais de 
verbos  

•Uso do M e do 

N  

Sequência Didática - Cantando e aprendendo em 
sala de aula- Ortografa  
1. Escrever apresentando preocupação com as 

questões ortográficas das palavras. 2. Refletir 

sobre o sistema de escrita, confrontando suas 

hipóteses com as dos colegas.  

3. Reconhecer as regularidades ortográficas 
presentes na escrita de algumas palavras, por meio da 
relação direta ou contextual.  
4. Refletir sobre a necessidade do R no final dos 
verbos no infinitivo.  
5. Refletir sobre o uso do M ou N no final de 

silabas (M final ou N antes de consoantes).  

H 02 - Ler e escrever 

música (do ponto de 

vista da ortografa).  
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•Reescrita e 
revisão de 
conto de fadas  

•Linguagem  

escrita (conto 

de fadas). 

•Conto de 

fadas  

(estrutura do 

gênero do 

discurso)  

  

  

  

Projeto Didático - Quem reescreve um conto, 
aprende um tanto!  
1. Reconhecer algumas características do gênero 

conto de fadas, apropriando-se dos recursos 

discursivos da linguagem que se escreve. 2. 

Compreender a importância da revisão no 

aprimoramento da linguagem utilizada, considerando 

características do gênero e os sinais de pontuação, 

buscando a melhor forma de se expressar.  

  

H 03A - Reescrever o 
final de um conto 
conhecido fazendo uso 
da linguagem escrita 
própria dos contos de 
fadas.  
  

H 03B - Reescrever o 

final de um conto 

conhecido do ponto 

de vista da coerência 

textual.  

 3. Elaborar um texto cujo conteúdo é conhecido, 
utilizando-se de recursos próprios da linguagem dos 
contos.  
4. Desenvolver comportamento de escritor como: 

planejar o que irá escrever, revisar o texto enquanto 

escreve, escolher uma entre várias possibilidades 

revendo o que escreveu.  

  

H 03C - Reescrever o 
final de um conto 
conhecido do ponto 
de vista da coesão 
textual.  
  

H 03D - Reescrever o 
final de um conto 
conhecido do ponto 
de vista da 
pontuação.  
  

H 03E - Reescrever o 

final de um conto 

conhecido do ponto 

de vista da ortografa  
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•Leitura de 

textos de 

divulgação 

científica 

•Leitura de 

artigo 

expositivo de 

ciências  

•Linguagem 
presente nos 
textos que 
divulgam 
ciências  

•Leitura de 
estudos 
(procedimento 
s)  

•Estratégias de 

leitura  

Projeto Didático - Jardim, um mundo para os 
animais pequenos  
1. Apropriar-se das características dos gêneros 
que envolvem a divulgação científica.  
2. Ampliar conhecimentos sobre animais pequenos 
encontrados num jardim.  
3. Produzir textos de divulgação científica 
observando algumas características do gênero, como o 
uso de linguagem objetiva.  
4. Avançar nos procedimentos de ler para estudar, 

destacando informações no texto para saber mais 

sobre o assunto.  

  

H 04A - Localizar 
informação explicita 
em texto informativo 
sobre animais de 
jardim.  

  

H 04B - Localizar 
informação implícita em 
texto informativo sobre 
animais de jardim.  
  

H 05A - Produzir 
verbete de enciclopédia 
infantil de um animal de 
jardim a  
partir de dois textos 
que trazem 
informações a respeito, 
com características do 
gênero.  
  

H 05B - Produzir 

verbete de enciclopédia 

infantil sobre um animal 

de jardim a partir de 

dois textos que trazem 

informações a respeito, 

com características da 

linguagem escrita.  
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2º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

   

•Sistema de 
escrita 
alfabético  

•Ortografia  

•Leitura e 
escrita de 
poema  

•Leitura e 

escrita de 

conto de fadas 

clássico  
  

  

  

Atividades Permanentes de Leitura e Escrita  

  

1. Utilizar a ordem alfabética para, com a ajuda do 
professor, organizar um texto.  
2. Realizar a leitura de poemas em voz alta, 
considerando o ritmo e a entonação adequados ao 
gênero.  
3. Escrever alfabeticamente textos adequando-os a 
faixa etária e apresentando preocupação com a escrita 
ortográfica das palavras.  
4. Descobrir que a leitura pode ser divertida e 

prazerosa.  

H 01A − Escrever 
trecho de um poema 
(do ponto de vista do 
sistema de escrita).  

H 01B − Escrever 
trecho de um poema 
(do ponto de vista da 
segmentação).  

H 02A- Ler e escrever 
trecho de música (do 
ponto de vista do 
sistema de escrita).  

H 02B- Ler e escrever 
música (do ponto de 
vista da ortografia).  

H 03A − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido fazendo uso 
da linguagem escrita 
própria dos contos de 
fadas.  

H 03B − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido do ponto de 
vista da coerência 
textual.  

H 03C − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido do ponto de 
vista da coesão textual.  

H 03D − Reescrever o 
final de um conto 
conhecido do ponto de 
vista da pontuação.  

H 03E − Reescrever o 

final de um conto 

conhecido do ponto de 

vista da ortografia.  

•Sistema de 

escrita 

alfabético  

Sequência Didática de Astronomia − O sistema 

solar seus planetas e outros mistérios do céu  

H 04A − Localizar 

informação explícita  
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•Leitura de 
texto 
informativo  

•Estratégias de 

leitura  

1. Desenvolver procedimentos de leitor, como: 
antecipar o conteúdo a partir de títulos, buscar 
respostas, relacionar as próprias ideias e informações 
a respeito de um tema com as informações trazidas 
pelo texto.  

2. Localizar informações, por meio de título e 
subtítulos, ilustrações e outros indícios.  

3. Utilizar procedimentos de leitor para localizar e 

selecionar informações de livros e revistas em textos 

de divulgação científica, a partir do índice, título, 

subtítulos, ilustrações etc.  

em texto informativo 
sobre os planetas.  

H 04B − Localizar 

informação implícita em 

texto informativo sobre 

os planetas  
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Língua Portuguesa 
4º Ano do Ensino Fundamental    

1º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  

(Programa Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Procedimentos,  

comportamentos 
e capacidades 
de leitura; 
•Linguagem 
verbal; 

•Linguagem não 
verbal; 
 •Gênero HQ;  

•Gênero crônica.  

Atividade Permanente - Leitura de crônicas e HQ  

  

1. Relacionar a linguagem não verbal com a 
linguagem verbal presente nas histórias em 
quadrinhos.  
2. Compreender o efeito de humor de uma 
história em quadrinhos.  
3. Reconhecer as características do gênero HQ. 
4. Reconhecer, em uma crônica os recursos  
linguísticos e estilísticos utilizados 

pelo autor.  

H 01 - Reconhecer o 
efeito de humor de 
uma HQ por meio de 
leitura global.   

  

H 02 - Reconhecer o 
tema de uma crônica 
com base em sua 
compreensão global.  

  

H 03 - Identificar as 

características do 

gênero crônica, 

mobilizando 

conhecimentos sobre o 

gênero, tema ou 

assunto principal.  
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•Regularidades 
ortográficas •Uso 
do R e do RR  
•Uso do L e do U 
no final de 
palavras •Som 
nasal e suas 
representações 
•Uso de ÃO e AM 
no final das 
palavras  

•Uso do ESA e  

EZA  

Sequência Didática de Ortografia  

  

1. Reconhecer os diferentes usos do R/RR em 
diferentes contextos de uso.  
2. Inferir, a partir do contexto, as regras 
ortográficas. 3. Recorrer às regras para resolução de 
dúvidas ortográficas.  
4. Identificar as diferenças entre a grafa de 
palavras terminadas com L e U.  
5. Reconhecer as diferentes formas de 
representação do som nasal.  
6. Identificar os efeitos de sentido recorrente do 
uso das terminações ÃO e AM nas palavras.  
7. Reconhecer a regularidade morfológico-
gramatical na formação de substantivos e adjetivos.  
8. Reconhecer e utilizar a regra necessária para 

o uso de ESA e EZA.  

H 04 - Diferenciar o 
uso do R e RR em um 
determinado contexto.  

  

H 05 - Identificar as 
diferenças de tempo 
entre os verbos 
terminados em ÃO e 
AM.  

  

H 06 - Utilizar a regra 
necessária para a 
escrita ortográfica dos 
substantivos e 
adjetivos terminados 
em ESA e EZA.  

  

H 07 - Diferenciar o 

uso do L e do U na 

escrita final de uma 

palavra.  
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•Gênero fábula 

(características 

do gênero) 

•Recursos  

estilísticos do 
gênero - fábula 
•Planejamento, 
escrita e 
revisão de 
fábulas 
•Característica 
s das 
personagens 
de uma fábula 
•Capacidades  
de leitura  

(compreensão, 

apreciação e 

réplica)  

Projeto Didático - Confabulando com fábulas  

1. Inferir informações a respeito das fábulas 
considerando o contexto em que foram produzidas. 
2. Observar e relacionar os diferentes sentidos 
produzidos pelo uso de recursos da linguagem na 
comparação de diferentes fabulas.  
3. Planejar, escrever e revisar uma fábula 
utilizandose de procedimentos de escritor.  
4. Reconhecer a estrutura do gênero fábula.  

5. Identificar que as personagens de uma fábula  

apresentam comportamentos dos 
seres humanos.  
6. Utilizar as capacidades de leitura na construção 

de sentidos das fábulas lidas.  

H 08 - Identificar as 
personagens de uma 
fábula por meio da 
compreensão global do 
texto.  

  

H 09 - Reconhecer o 
sentido da moral 
atribuída a uma 
fábula por meio da 
compreensão global 
do texto.  

  

H 10 - Diferenciar uma 
fábula em verso de 
uma fábula em prosa a  
partir de sua 
organização 
composicional.  

  

H 11 - Identificar, a 
partir da leitura, as 
características do 
comportamento 
humano representados 
nas personagens da 
fábula.  

  

H 12 - Inferir a moral de 

uma fábula 

estabelecendo sua 

relação com o tema.  

•Leitura de 
estudo  
(procedimento) 
•Divulgação  
científica 
(finalidade)  
•Capacidades  

de leitura  

(compreensão, 

apreciação e 

réplica)  

Sequência Didática - Produção e Destino do Lixo  

  

1. Utilizar procedimentos e capacidades leitoras 
envolvidas no ato de ler para estudar ou saber mais 
sobre um tema.  
2. Realizar anotações pessoais organizando as 
ideias e informações principais de um texto de 
divulgação científica.  
3. Identificar a finalidade de um texto de 

divulgação científica.  

H 13 - Inferir 
informação sobre o 
tema de um artigo 
expositivo de 
divulgação científica a 
partir da leitura global 
do texto.  
  

H 14 - Localizar 
informação explicita 
em um texto de 
divulgação científica 
com base em sua 
compreensão global.  
  



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

  H 15 - Localizar 
informações explicitas  
em um artigo expositivo 

que contextualize o 

leitor em relação ao 

tema abordado  

  

  

      

 2º SEMESTRE   

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Procedimento 

s,  

comportament 
os e 
capacidades de 
leitura  

•Linguagem 
verbal  

•Linguagem 
não verbal  

•Gênero HQ  

•Gênero 

crônica  

Atividade Permanente − Leitura de Crônicas e HQ  

1. Relacionar a linguagem não verbal com a 
linguagem verbal presente nas histórias em 
quadrinhos.  

2. Compreender o efeito de humor de uma história 
em quadrinhos.  

3. Reconhecer as características do gênero HQ.  

4. Reconhecer, em uma crônica os recursos 

linguísticos e estilísticos utilizados pelo autor.  

H 01 – Compreender, 
por meio de inferência,  
informação 
pressuposta ou 
subentendida em uma 
HQ, tendo como  
critério a análise dos 
recursos gráficovisuais.  

H 02 − Identificar as 
marcas de lugar, de 
tempo ou de época a 
partir da compreensão 
referencial e global de 
uma crônica.  

H 03 − Identificar as 

características do 

gênero crônica, 

mobilizando 

conhecimentos sobre o 

gênero, tema ou 

assunto principal.  

•Pontuação e 

foco narrativo  

Sequência Didática de Pontuação  

1. Reconhecer a fragmentação de um texto em 

palavras e frases considerando as pontuações 

necessárias para sua compreensão  

H 04 − Diferenciar o 

falante do narrador de 

um conto por meio da 

análise dos sinais de 

pontuação.  
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•Fato e opinião 
de notícia / 
reportagem  

•Carta 
opinativa de 
leitor  
(estrutura)  

Projeto Didático − Jornal  

1. Reconhecer os diferentes veículos de 
informação como fontes dos acontecimentos que 
cercam o nosso cotidiano.  

2. Compreender que as notícias não são textos 

neutros, mas orientados pelas crenças e valores dos 

veículos que as produziram.  

H 05 − Reconhecer a 
sequência temporal dos 
fatos relatados em uma 
notícia.  

H 06 − Identificar a 

opinião e o 

posicionamento do 

autor em uma carta 

opinativa de leitor.  
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•Carta 
opinativa de 
leitor  
(finalidade)  

•Lead da 

notícia •Ordem 

dos fatos 

relatados em 

uma notícia 

•Capacidade  

de leitura 

(compreensão) 

•Posição de 

veículos de 

informação  

•Sequência 
temporal dos 
fatos noticiados  

  

3. Identificar a presença das opiniões dos leitores 
publicadas em jornais.  

4. Utilizar procedimentos de escritor (planejar, 
escrever e revisar) no processo de produção da carta 
do leitor.  

5. Reconhecer a estrutura organizativa do portador 

jornal, bem como as diferenças entre um veículo e 

outro.  

H 07 − Identificar a 
finalidade de uma carta 
de leitor a partir de sua 
compreensão global.  

H 08 − Identificar o 
público-alvo de uma 
propaganda veiculada 
em jornal, a partir da 
análise de sua 
linguagem verbal e não 
verbal.  

H 09 − Reconhecer 
informação explícita de 
um fato noticiado, a 
partir da leitura do lead 
da notícia.  

H 10 − Identificar o 
local e a data em que 
aconteceu o fato 
relatado em uma 
notícia.  

H 11 − Identificar a 
posição/opinião de 
uma declaração de 
sujeitos, relacionado ao 
fato retratado em uma 
notícia.  

H 12 − Distinguir as 

diferentes posições 

dos veículos de 

comunicação, em 

relação ao mesmo 

fato, por meio da 

leitura de uma mesma 

notícia publicada em 

veículos diferentes. H 

13 − Localizar 

informações explícitas 

em um artigo 

expositivo que 

contextualize o leitor 

em relação ao tema 

abordado.  
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•Característica 
s do gênero do 
discurso  

•Conto da 
tradição sufi  

•Conto 

tradicional  

Sequência Didática − Produção de finais e outras 
versões de conto  

1. Planejar e textualizar um final para um conto.  

2. Planejar um conteúdo temático que seja 

coerente com o início do texto.  

H 14 − Atribuir, a partir 
de uma seleção prévia, 
final adequado a uma 
narrativa literária do 
gênero conto.  

  

•Conto de 

assombração  

3. Mobilizar capacidades e procedimentos envolvidos 

no ato de produzir o final de um conto.  

 

•Narrador  

•Foco narrativo 

•Personagens 

da narrativa 

literária  

Sequência Didática − Mudanças de foco narrativo, 
tempo e lugar  

1. Reescrever, em parceria ou individualmente, 

histórias conhecidas, modificando o narrador, (ou) o 

tempo (ou) o lugar, recuperando as características da 

linguagem escrita e do registro literário.  

  

H 15 − Reconhecer 

uma personagem como 

narradora dos 

acontecimentos em um 

conto narrado em 

primeira pessoa.  
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Língua Portuguesa   
5º Ano do Ensino Fundamental  

  

      

1º SEMESTRE  

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Procedimentos, 

comportamentos 

e capacidades 

de leitura de 

jornal 

•Sequência 

temporal dos 

fatos noticiados 

•Fato e opinião 

de notícia / 

reportagem 

•Posição de 

veículos de 

informação  

Atividade Permanente – Roda de jornal  

1. Reconhecer os diferentes veículos de 
informação como fontes dos acontecimentos que 
cercam o nosso cotidiano.  
2. Compreender que as notícias não são textos 
neutros, mas orientados pelas crenças e valores dos 
veículos que a produziram.  
3. Reconhecer a estrutura organizativa do 
portador jornal, bem como as diferenças entre um 
veículo e outro.  
4. Desenvolver comportamento de leitor de 

jornal.  

H 01 – Identificar a 
posição/opinião de uma 
declaração de sujeitos 
relacionada ao fato 
retratado em uma 
notícia.  

H 02 – Reconhecer a 
sequência temporal dos 
fatos relatados em uma 
notícia.  

H 03 – Distinguir as 

diferentes posições dos 

veículos de 

comunicação, em 

relação ao mesmo fato, 

por meio da leitura de 

uma mesma notícia 

publicada em veículos 

diferentes.  

•Ortografa 

•Regularidades 

da Língua 

Portuguesa 

•Uso do ISSE e 

do ICE •Uso do 

ANÇA e do 

ANSA  

Sequência Didática – Estudo da Ortografa  

1. Inferir a partir do contexto as regras ortográficas. 
2. Recorrer às regras para resolução de dúvidas 
ortográficas.  
3. Compreender as regularidades ortográficas e 
a existência de irregularidades ortográficas na 
Língua Portuguesa.  
4. Identificar as regularidades das palavras 
terminadas ISSE e ICE.  
5. Refletir sobre as diferenças entre as escritas 

das palavras que terminam em ANÇA e ANSA.  

H 04 – Diferenciar o 
uso do ANÇA e 
ANSA na escrita final 
de uma palavra.  

H 05 – Identificar as 
diferenças na escrita 
dos verbos terminados  
em ISSE e 

substantivos 

terminados em 

ICE.  
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•Discurso direto 

e indireto 

•Pontuação do 

discurso direto 

•Pontuação do 

discurso indireto  

Sequência Didática – Estudo da pontuação  

1. Reconhecer a fragmentação de um texto em 

palavras e frases considerando as pontuações 

necessárias para sua compreensão.  

2. Reconhecer duas maneiras de introduzir o 

discurso direto e indireto da personagem na fala do 

narrador.  

H 06 – Diferenciar o 
falante do narrador de 
uma crônica por meio 
da análise dos sinais de 
pontuação.  

H 07 – Identificar o 

discurso indireto em 

uma  

 

 3. Identificar as diferenças entre o discurso 

direto e indireto.  

4. Utilizar diferentes formas de pontuar o 

discurso direto.  

crônica por meio do 

reconhecimento dos 

sinais de pontuação e 

as marcas linguísticas.  

•Personagens de 

uma  

narrativa 

literária  

•Foco narrativo 

•Episódios de 

uma narrativa 

(conto de 

mistério). 

•Produção de 

texto (conto de 

mistério) 

•Planejamento, 

textualização e 

revisão de textos  

Projeto Didático – Contos de Mistério  

1. Reconhecer o efeito de mistério envolvido em 

alguns contos: assombração, detetive, popular e 

mistério.  

2. Produzir contos de mistério considerando 

suas marcas linguísticas.  

3. Desenvolver comportamento de escritor.  

4. Utilizar procedimentos de escrita, tais como 

planejar, textualizar e revisar.  

5. Reconhecer os efeitos de sentido próprio do 

gênero “conto de mistério”.  

H 08 – Identificar as 
personagens de uma 
narrativa literária em 
que envolvam o efeito 
de mistério em seu 
enredo.  

H 09 – Identificar 
marcas do foco 
narrativo no enunciado 
de um texto literário do 
gênero conto 
(assombração, 
detetive, popular e 
mistério) que envolva 
o efeito de mistério em 
seu enredo.  

H 10 – Identificar os 
episódios principais de 
uma narrativa literária  
(conto de  

assombração, detetive,  

mistério etc.), 
organizando-os em 
sequência temporal 
lógica.  

H 11 – Inferir o efeito de 
mistério produzido em  
um texto literário, 

pelo uso intencional 

de palavras ou 

expressões.  
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•Capacidades 

de 

compreensão 

global do texto: 

localização de 

informações, 

inferência e 

generalização 

de informações  

•Texto 

informativo  

  

Sequência didática - Caminhos do verde  

  

1. Desenvolver capacidade de leitura de textos 

informativos.  

2. Comparar informações, sobre um 

determinado tema, em diversos textos e 

organizados em diferentes gêneros do discurso.  

3. Utilizar procedimentos de pesquisa, na busca 

de informações específicas a respeito de um tema. 

4. Desenvolver capacidade de compreensão global  

H 12 – Localizar 
informações explicitas 
em um texto expositivo 
(informativo), que 
descreve as 
características de um 
objeto, lugar ou pessoa.  

H 13 – Inferir 

informação sobre o 

tema de um texto 

expositivo (informativo)  

•Texto de 

divulgação 

científica 

(finalidade)  

do texto: localizar, inferir e generalizar informações.  a partir da leitura de seu 
título e subtítulo.  

H 15 – Localizar 

informações explicitas 

em um texto expositivo 

(informativo) que 

contextualize o leitor em 

relação ao tema 

abordado  
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2º SEMESTRE  

 

Conteúdos  
Modalidade organizativa  (Programa 

Ler e Escrever)  
Habilidades  

•Procedimentos, 

comportamentos 

e capacidades 

de leitura de 

jornal 

•Sequência 

temporal dos 

fatos noticiados 

•Fato e opinião 

de notícia / 

reportagem 

•Local e tempo 

cronológico / 

data de notícia / 

reportagem  

Atividade Permanente − Roda de jornal  

  

1. Reconhecer os diferentes veículos de 
informação como fontes dos acontecimentos que 
cercam o nosso cotidiano.  
2. Compreender que as notícias não são textos 
neutros, mas orientados pelas crenças e valores dos 
veículos que a produziram.  
3. Reconhecer a estrutura organizativa do 
portador jornal, bem como, as diferenças entre um 
veículo e outro.  
4. Desenvolver comportamento de leitor de jornal.  

H 01 – Identificar a 
posição/opinião de 
uma declaração de 
sujeitos relacionada 
ao fato retratado em 
uma notícia.  
H 02 – Reconhecer a 
sequência temporal 
dos fatos relatados 
em uma notícia. H 03 
– Distinguir as 
diferentes posições 
dos veículos de 
comunicação, em 
relação ao mesmo 
fato, por meio da 
leitura de uma 
mesma notícia 
publicada em 
veículos diferentes. H 
04 – Identificar uma 
opinião em relação a 
um acontecimento 
retratado em uma 
notícia veiculada em 
jornal.  
H 05 – Identificar o 
local e a data em que 
aconteceu o fato  
relatado em uma  

notícia  

•Verbete  

(tipologia)  

•Esquema  

Projeto Didático - Universo ao meu redor  

1. Identificar características do gênero textual 

“verbete”.  

H 06 – Compreender 

o conteúdo temático 

de um texto de 

divulgação científica  
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•Texto de 

divulgação 

científica 

(finalidade)  

•Tema  

•Compreensão  

de textos 

(capacidade de  

leitura)  

2. Ler e compreender textos informativos 
apresentados na forma de esquemas.  

3. Utilizar procedimentos de estudo na interação 
com textos de divulgação científica.  

4. Comparar dois textos para estabelecer 

semelhanças e diferenças sobre o que dizem 

ampliando as informações a respeito de um 

determinado tema.  

a partir de sua leitura 
global.  

H 07 – Inferir 
informação sobre o 
tema de um artigo 
expositivo de 
divulgação científica a 
partir da leitura de 
seu título e subtítulo.  

H 08 – Identificar 
informação explícita 
que descreve animal 
ou planta retratados 
em um verbete 
enciclopédico.  

H 09 – Reconhecer o 
tema principal de um 
verbete, a partir da 
leitura global.  

H 10 – Inferir 

informações explícitas 

estabelecendo 

relações entre a 

linguagem verbal 

(texto escrito) e não 

verbal (imagens) de 

um texto de 

divulgação científica.  

•Carta de leitor  

(tipologia)  

•Carta de leitor 

(finalidade) 

•Texto de 

divulgação 

científica  

(finalidade) 

•Posição do 

veículo •Opinião, 

argumentação e 

Contra  

argumentação  

(carta de leitor)  

  

Sequência Didática − Carta de Leitor  

1. Identificar a presença de opinião na Carta de 

Leitor.  

2. Comparar cartas com diferentes finalidades: 

elogiar, comentar, criticar etc.  

3. Produzir Carta de Leitor relacionado à 

reportagem lida.  

4. Utilizar os principais elementos que compõem 

a Carta de Leitor em sua produção.  

H 11 – Identificar a 
opinião e o 
posicionamento do 
autor em uma carta 
opinativa de leitor.  

H 12 – Identificar a 
finalidade de uma 
carta de leitor a partir 
de sua compreensão 
global.  

H 13 – Localizar 
informações explícitas 
relativas a descrição 
do assunto retratado 
em uma carta do 
leitor.  

H 14 – Compreender,  

por meio de 

inferência,  
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  informação 
pressuposta ou 
subentendida, tendo 
como referência a 
posição do autor de 
uma carta de leitor.  

H 15 – Identificar 

argumento contrário a 

posição do veículo de 

comunicação, a partir 

da opinião de uma 

carta de leitor.  

  

 
 

 

 

 

 

Matemática   
1º Ano do Ensino Fundamental  

  

1º BIMESTRE  

(1ª e 2ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

Números e 
operações  

•Números  

familiares e 

frequentes 

(números de 

telefone, idade, 

altura, número de 

irmãos etc.);  

•Escrita numérica;  

•Comparação de 
números;  

•Contagem.  

  

Grandezas e 
Medidas  

•Calendário (dias 
da semana e 
meses).  

  

Tratamento 
da informação  

•Tabela simples 
(ler e preencher 
com números  
familiares e 

frequentes em um 

dado contexto)  

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 1: 1. Identificar escritas numéricas 
relativas a números familiares e frequentes. 2. 
Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico e formular hipóteses sobre sua 
leitura e escrita.  

Sequência 2: 1. Preencher fichas de identificação 
pessoal com dados como idade, altura, número de 
irmãos, peso etc. 2. Identificar escritas numéricas 
relativas a números familiares e frequentes. 
3.Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico, formulando hipóteses sobre 
sua leitura e escrita. 4. Ler tabelas simples com 
números familiares da vida da criança. 5. Identificar 
dias da semana, explorando o calendário.  

Sequência 3: 1. Identificar escritas numéricas 
relativas a números familiares e frequentes. 2. 
Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico e formular hipóteses sobre sua 
leitura e escrita. 3. Identificar números de telefones. 
4. Ler tabelas simples com números de telefone de 
pessoas.  

Sequência 4: 1. Identificar escritas numéricas 
relativas a números familiares e frequentes. 2. 
Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico e formular hipóteses sobre sua 
leitura e escrita. 3. Utilizar estratégias de contagem 
com apoio de objetos. 4. Identificar dias da semana, 
explorando o calendário. 5. Identificar dias do mês, 
explorando o calendário.  

Sequência 5: 1. Identificar escritas numéricas 
relativas a números familiares e frequentes. 2. 
Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico e formular hipóteses sobre sua 
leitura e escrita. 3. Utilizar estratégias de contagem 
com o apoio de objetos. 4. Preencher tabelas 
simples. 5. Identificar dias da semana, explorando o 
calendário.  
6. Identificar dias do mês, explorando o calendário.  

1. Produzir escritas 
numéricas 
relativas a 
números 
familiares e 
frequentes, em 
ditado de 
números.  

2. Utilizar estratégias 
de contagem dos 
objetos de uma 
coleção de 
objetos fixos.  

3. Comparar a 
quantidade de 
objetos de duas 
coleções 
apresentadas 
indicando a maior 
ou a menor.  

4. Comparar escritas 
numéricas e 
identificar o maior 
ou o menor 
número 
representado.  

5. Identificar escritas 
registradas num 
quadro numérico.  

6. Identificar dias da 
semana, 
explorando o 
calendário.  

7. Ler tabelas 
simples.  

8. Identificar a 

localização de 

objetos em 

ilustrações.  
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Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 6: 1. Reconhecer a utilização de 
números no seu contexto doméstico ou social e 
formular hipóteses sobre sua leitura e escrita. 2. Ler 
tabelas simples. 3. Representar a localização de 
objetos na sala de aula. 4. Descrever a 
movimentação de objetos em sala de aula. 5. 
Identificar pontos de referência para indicar sua 
localização na sala de aula. 6. Utilizar calculadora 
simples.  

Sequência 7: 1. Reconhecer a utilização de 
números no seu contexto doméstico e formular 
hipóteses sobre sua leitura e escrita. 2. Realizar a 
contagem de objetos (em coleções móveis ou fixas) 
pelo uso da sequência numérica oral. 3. Comparar 
números e identificar o maior e o menor. 4. Ler 
tabelas simples.  

Sequência 8: 1. Reconhecer a utilização de 
números no seu contexto doméstico ou social e 
formular hipóteses sobre sua leitura e escrita. 2. 
Fazer contagens orais em escalas ascendentes e 
descendentes, de um em um, de dois em dois, de 
três em três, de quatro em quatro. 3. Identificar dias 
da semana e dias do mês, explorando o calendário.  
4. Ler tabelas simples.  

Sequência 9: 1. Reconhecer a utilização de 

números no seu contexto doméstico ou social e 

formular hipóteses sobre sua leitura e escrita. 2. 

Fazer contagens orais em escalas ascendentes e 

descendentes, de um em um, de dois em dois, de 

três em três, de quatro em quatro. 3. Identificar 

pontos de referência para indicar sua localização na 

sala de aula. 4. Indicar como se movimentar no 

espaço escolar e chegar a um determinado local da 

escola, por meio de desenhos. 5. Comparar 

números e identificar o maior e o menor. 6. 

Identificar dias da semana e do mês, explorando o 

calendário. 7. Realizar a contagem de objetos (em 

coleções móveis ou fixas) pelo uso da sequência 

numérica oral.  
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2º BIMESTRE  

(3ª e 4ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 

operações  

Terceira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 10: 1. Relacionar dia, mês e ano 

presentes na escrita de uma data. 2. Identificar dias 

da semana, explorando o calendário. 3. Identificar 

dia  

• Produzir escritas 

numéricas relativas a 

números familiares e  
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• Números 
familiares e 
frequentes  

• Escrita 
numérica  

• Contagem  

• Agrupamentos  

• Uso da 

calculadora • 

Comparação de 

números Espaço e 

forma  

• Localização 
de objetos  

• Movimentação 
de objetos  

• Movimentação 

no espaço 

Grandezas e 

medidas  

• Calendário 
(dias da semana e 
meses)  

• Escrita da 

data  

• Dia (24 horas) 

• Medidas simples 

(régua) • Sistema 

monetário (cédulas e 

moedas)  

  

  

Tratamento  

da informação  

• Tabela 
simples (leitura e  
preenchimento com 
números familiares e  
frequentes em um 
dado contexto) 

do mês, explorando o calendário. 4. Ler tabelas 
simples. 5. Indicar como se movimentar no 
espaço escolar e chegar a um determinado local 
da escola, oralmente. 6. Indicar como se 
movimentar no espaço escolar e chegar a um 
determinado local da escola, por meio de 
desenhos.  

Sequência 11: 1. Realizar a contagem de objetos 
(em coleções móveis ou fixas) pelo uso da 
sequência numérica oral.  

2. Fazer contagens orais de um em um, de dois 
em dois, de três em três, de quatro em quatro.  

Sequência 12: 1. Realizar a contagem de objetos 
(em coleções móveis ou fixas) pelo uso da 
sequência numérica oral.  

2. Comparar números e identificar o maior e o 

menor.  

3. Ler tabelas simples.  

Sequência 13: 1. Reconhecer algumas cédulas e 
moedas do Sistema Monetário Brasileiro usadas 
no dia a dia.  

2. Reconhecer a utilização de números no seu 
contexto doméstico e formular hipóteses sobre 
sua leitura e escrita.  

3. Comparar números e identificar o maior e o 

menor.  

4. Ler tabelas simples  

  

Quarta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 14: 1. Realizar a contagem de objetos 
(em coleções móveis ou fixas) pelo uso da 
sequência numérica oral.  

2. Comparar números e identificar o maior e o 
menor. 3. Reconhecer a utilização de números no 
seu contexto doméstico e formular hipóteses 
sobre sua leitura e escrita. 4. Usar régua em 
algumas medidas simples de comprimento.  

Sequência 15: 1. Ler tabelas simples. 2. 
Identificar que um dia tem 24 horas. 3. Identificar 
dias da semana, explorando o calendário. 4. 
Identificar dia do mês, explorando o calendário.  

Sequência 16: 1. Fazer agrupamentos de 10 em 

10. 2. Realizar a contagem de objetos (em 

coleções móveis ou fixas) pelo uso da sequência 

numérica oral. 3. Fazer contagens orais em 

frequentes, em ditado 
de números.  

• Utilizar 
estratégias de 
contagem dos objetos 
de uma coleção.  

• Comparar 
escritas numéricas e 
identificar o maior e o 
menor número 
representado.  

• Identificar 
escritas registradas 
num quadro 
numérico.  

• Identificar dias 

do mês, explorando o 

calendário. • 

Identificar a 

localização de 

objetos em 

ilustrações.  

• Ler tabelas 

simples com números 

familiares.  
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escala ascendente de um em um, de dois em 

dois, de três em três, de quatro em quatro. 4. 

Comparar números e identificar o maior e o 

menor. 5. Ler tabelas simples.  
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3º BIMESTRE  

(5ª e 6ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Números no 
contexto doméstico  

• Situaçõesproblema 

do campo aditivo e 

multiplicativo • 

Estratégias pessoais  

• Contagem 
(escalas ascendentes e 
descendentes, 
sequências ordenadas)  

  

• Procedimentos 
para  

Comparação numérica 

Espaço e forma  

• Leitura de croquis  

• Estimativas de 

medições • Objetos 

tridimensionais  

• Figuras planas e 

contornos de faces de 

figuras tridimensionais  

Quinta Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

  

Sequência 18: 1. Identificar comprimentos, 
utilizando passos, palmos e também a fita 
métrica. 2. Organizar, em tabelas simples, os 
resultados obtidos ao realizarem a medição 
de comprimento ou massa.  

Sequência 19: 1. Identificar comprimentos, 
utilizando passos, palmos e também a fita 
métrica. 2. Identificar dias da semana e dias 
do mês, explorando o calendário. 3. Analisar, 
interpretar e resolver situações-problema com 
diferentes significados do campo aditivo por 
meio de estratégias pessoais. 4. Realizar 
estimativas relativas a medições. 5. Organizar 
em tabelas simples os resultados obtidos ao 
realizarem a medição de comprimento. 6. 
Fazer a leitura de croquis simples que 
identifiquem a posição e a movimentação de 
um objeto ou pessoa.  

Sequência 20: 1. Utilizar procedimentos de 
contagem. 2. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema com diferentes 
significados do campo aditivo, por meio de 
estratégias pessoais. 3. Contar de um em um 
em sequências ordenadas.  

4. Identificar escritas numéricas relativas a 
números familiares e frequentes. 5. Construir 
procedimentos (como formar pares, agrupar) 
para facilitar a contagem e a comparação de 
duas coleções. 6. Fazer contagens orais em 
escalas ascendentes e descendentes, de um 
em um, de dois em dois, de três em três, de 
quatro em quatro. 7. Indicar o número de 
objetos que será obtido se forem 
acrescentados objetos a uma coleção dada.  

Sequência 21: 1. Utilizar procedimentos de 

contagem. 2. Contar de um em um em 

sequências ordenadas. 3. Fazer a leitura de 

croquis simples que identifiquem a posição e 

a movimentação de um objeto ou pessoa. 4. 

• Produzir 
escritas numéricas 
relativas a números 
familiares e 
frequentes, em 
ditado de números.  

• Utilizar  

procedimento de 
contagens fazendo 
agrupamentos de 10 
em 10.  

• Completar 
uma sequência dada, 
utilizando 
procedimentos de 
contagem em 
escalas ascendentes 
e descendentes.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo aditivo, 
envolvendo o 
significado de 
composição, por 
meio de estratégia 
pessoal.  

• Resolver 

situaçãoproblema do 

campo aditivo, 

envolvendo o 

significado de 

transformação, por 

meio de estratégia 

pessoal. • Identificar 

a  

movimentação de 

objetos ou 

pessoas num 

croqui. • Identificar 

similaridades e 

diferenças entre 
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Construir procedimentos para comparar a 

quantidade de objetos de duas coleções, 

identificando a que tem mais, a que tem 

menos, ou se têm a mesma quantidade. 5. 

Relacionar, dia, mês  

formatos de 

objetos  
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• Figuras 

geométricas 

tridimensionais  

• Superfícies 

planas e 

arredondadas  

• Semelhanças 
e diferenças entre 
formas de objetos  

Grandezas e 
medidas  

• Comprimentos 
(passos, palmos, fita 
métrica)  

• Calendário 
(dias do mês, dias 
da semana)  

• Escrita de 

datas  

• Capacidades  

(litro)  

• Sistema 

monetário (cédulas e 

moedas) 

Tratamento  

da informação  

• Tabelas 
simples (organizar 
medições de 
comprimento e 
massa)  

• Tabela de 

dupla entrada  

e ano presentes na escrita de uma data. 6. Ler 
dados em tabelas simples.  

  

Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 22: 1. Identificar capacidades, 
utilizando recipientes diversos e também o litro. 2. 
Construir procedimentos para comparar a 
quantidade de objetos de duas coleções, 
identificando a que tem mais, a que tem menos 
ou se têm a mesma quantidade. 3. Resolver 
problemas do campo aditivo. 4. Utilizar 
procedimentos de contagem. 5. Ler dados em 
tabelas de dupla entrada. 6. Organizar dados em 
tabelas simples. 7. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema com diferentes significados 
do campo multiplicativo por meio de estratégias 
pessoais.  

Sequência 23: 1. Indicar o número de objetos 
que será obtido se duas coleções forem reunidas. 
2. Construir procedimentos para comparar a 
quantidade de objetos de duas coleções, 
identificando a que tem mais, a que tem menos 
ou se têm a mesma quantidade. 3. Resolver 
problemas do campo aditivo. 4. Utilizar 
procedimentos de contagem. 5. Comparar 
números e identificar o maior e o menor. 6. 
Utilizar em situações-problema a função ordinal 
do número. 7. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema com diferentes significados 
de campo aditivo por meio de estratégias 
pessoais.  

Sequência 24: 1. Construir procedimentos para 
comparar a quantidade de objetos de duas 
coleções, identificando a que tem mais, a que tem 
menos ou se têm a mesma quantidade. 2. 
Identificar semelhanças e diferenças entre as 
formas dos objetos tridimensionais de seu 
cotidiano. 3. Relacionar figuras planas com 
contornos de faces de figuras tridimensionais. 4. 
Representar figuras geométricas tridimensionais 
utilizando materiais manipulativos. 5. Identificar 
semelhanças e diferenças entre as formas das 
figuras planas. 6. Organizar tabelas para 
apresentar o resultado de observações, como as 
de semelhanças e diferenças entre as formas dos 
objetos. 7. Identificar, nos objetos de seu 
cotidiano, superfícies planas e superfícies 
arredondadas. 8. Identificar e nomear algumas 
formas planas.  

tridimensionais de 
uso cotidiano.  

• Identificar e 
nomear algumas 
formas planas.  

• Resolver 

situaçãoproblema 

envolvendo a 

medição de 

comprimento. • Ler 

dados apresentados 

em tabelas simples.  
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Sequência 25: 1. Identificar escritas numéricas 

relativas a números frequentes e familiares. 2. 

Realizar a contagem de objetos. 3. Resolver 

situações-problema do campo aditivo. 4. Utilizar 

procedimentos de contagem em escalas 

ascendentes e descendentes. 5. Reconhecer a 

utilização de números no seu contexto doméstico 

e formular hipóteses sobre sua leitura. 6. 

Reconhecer algumas cédulas e moedas do 

Sistema Monetário Brasileiro usadas no dia a dia  
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4º BIMESTRE  

(7ª e 8ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Números no 
contexto doméstico  

• Situaçõesproblema 
do campo aditivo e 
multiplicativo  

• Estratégias 
pessoais  

• Contagem 

(escalas ascendentes e 

descendentes, 

sequências ordenadas) • 

Construção de 

procedimentos para 

comparação numérica  

• Fatos básicos 

(adição e subtração - 

dobro e triplo)  

Espaço e forma  

• Características das 

formas tridimensionais do 

cotidiano (nome, 

semelhanças e 

diferenças)  

Sétima Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

  

Sequência 26: 1. Construir procedimentos 
para comparar a quantidade de objetos de 
duas coleções, identificando a que tem mais, 
a que tem menos ou se têm a mesma 
quantidade. 2. Utilizar procedimentos de 
contagem. 3. Indicar o número de objetos que 
deve ser acrescentado a uma coleção de 
objetos, para que tenha tantos elementos 
quanto os de outra coleção. 4. Identificar 
semelhanças e diferenças entre as formas 
dos objetos tridimensionais do seu cotidiano. 
5. Comparar números e identificar o maior e o 
menor. 6. Fazer contagens orais em escala 
ascendente e descendente de um em um, de 
dois em dois, de três em três, de quatro em 
quatro.  

Sequência 27: 1. Preencher tabelas simples 
com alguns fatos básicos da adição e da 
subtração. 2. Identificar características de 
formas geométricas tridimensionais.  

Sequência 28: 1. Identificar características 
de formas geométricas tridimensionais. 2. 
Nomear algumas formas tridimensionais. 3. 
Representar os objetos do seu cotidiano por 
meio de desenhos. 4. Realizar estimativas 
relativas a medições. 5. Organizar, em 
tabelas simples, os resultados obtidos ao 
realizarem medições de comprimento e 
massas. 6. Identificar massas, utilizando 
balanças e conhecendo o quilograma. 7. 
Identificar objetos que podem ser comprados 
por unidades de massa ou capacidade.  

Sequência 29: 1. Preencher tabelas com 
alguns fatos básicos das operações, para 
observação de regularidades da adição. 2. 
Comparar números e identificar o maior e o 
menor.  

Oitava Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

• Produzir 
escritas numéricas 
em ditado de 
números.  

• Utilizar  

procedimento de 
contagens fazendo 
agrupamentos de 10 
em 10.  

• Completar 
uma sequência 
numérica, pelo uso 
de contagem em 
escala ascendente e 
descendente de um 
em um, de dois em 
dois, de três em três, 
de quatro em quatro.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo aditivo, 
envolvendo o 
significado de 
comparação, por 
meio de estratégia 
pessoal.  

• Indicar o 
número de objetos 
que  
compõem uma  

coleção que deva ter 
o dobro ou o triplo de 
objetos de uma 
coleção dada.  

• Indicar o 
número de objetos 
que será obtido se 
uma coleção for 
repartida em partes 
iguais.  

• Determinar 

resultados de fatos  
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• Representação de 
objetos por meio de 
desenhos  

• Tangram (compor 
e decompor figuras)  

• Figuras planas 

(relação de contornos e 

faces de figuras 

tridimensionais)  

• Reprodução de 

figuras planas em malhas 

quadriculadas 

Grandezas e 

medidas  

• Massa  

• Quilograma  

• Utilização de 

balanças • Massa e 

quilograma no contexto 

diário • Comprimentos  

(palmo, passos e fita 

métrica) • Estimativas de 

medições Tratamento  

da informação  

• Tabela simples  

(ler e preencher com 
números  
familiares e frequentes 

em um dado contexto)  

Sequência 30: 1. Preencher tabelas com 
alguns fatos básicos das operações, para 
observação de regularidades da adição e da 
subtração (dobro e triplo). 2. Indicar o número 
de objetos que compõem uma coleção que 
deva ter o dobro ou o triplo de objetos de 
uma coleção dada. 3. Comparar números e 
identificar o maior e o menor.  

Sequência 31: 1. Analisar, interpretar, 
resolver e formular situações-problema, 
compreendendo alguns dos significados da 
multiplicação e da divisão. 2. Indicar o 
número de objetos que será obtido se uma 
coleção for repartida em partes iguais. 3. 
Preencher tabelas simples com alguns fatos 
básicos da multiplicação e da divisão. 4. Ler 
tabelas simples.  

Sequência 32: 1. Representar objetos do seu 
cotidiano por meio de desenhos. 2. 
Relacionar figuras planas com contornos de 
faces de figuras tridimensionais. 3. Utilizar o 
Tangram para compor e decompor figuras 
planas. 4. Identificar e nomear algumas 
formas planas.  

Sequência 33: 1. Representar objetos do seu 
cotidiano por meio de desenhos. 2. 
Reproduzir figuras planas em malhas 
quadriculadas. 3.  
Identificar comprimentos, utilizando passos, 

palmos e também fita métrica. 4. Realizar 

estimativas relativas a medições. 5. Analisar, 

interpretar e resolver situações-problema 

com diferentes significados do campo aditivo 

por meio de estratégias pessoais.  

básicos da adição 

e da subtração. • 

Identificar 

características de 

figuras 

geométricas 

tridimensionais.  
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Matemática   
2º Ano do Ensino Fundamental  

  

1º BIMESTRE  

(1ª e 2ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

  

  

  

Números e 
operações  

•Sistema de 
numeração  
decimal: leitura, 
escrita ordenação 
e comparação 
numérica.  

•Contagem em 

escalas 

ascendentes e 

descendentes 

•Estratégias de 

contagem e 

comparação de 

coleções.  

•Identificação de 

regularidades 

numéricas.  

•Números como 

código. •Uso da 

calculadora para 

produzir escritas 

numéricas  

  

Tratamento 
da informação  

•Interpretação de 

tabelas simples  

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 1: 1. Reconhecer números no contexto 
social. 2. Utilizar números como código na 
organização de informações.3. Utilizar diferentes 
estratégias para quantificar elementos de uma 
coleção. 4. Identificar regularidades na série 
numérica para nomear, ler e escrever números 
naturais. 5. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas simples ou de dupla 
entrada.  

Sequência 2: 1. Reconhecer números no contexto 
social. 2. Utilizar números como código na 
organização de informações. 3. Identificar unidades 
de tempo – dia, semana e mês e utilizar calendários. 
4. Produzir escritas numéricas de números 
frequentes e escrever números em sequência, 
identificando regularidades e regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 5. Utilizar números para 
expressar quantidades de elementos de uma 
coleção.  

Sequência 3: 1. Utilizar números como código na 
organização de informações. 2. Contar em escalas 
ascendentes e descendentes. 3. Produzir escritas 
numéricas de números frequentes e escrever 
números em sequência, identificando regularidades 
e regras do Sistema de Numeração Decimal. 4. 
Utilizar diferentes estratégias para quantificar 
elementos de uma coleção. 5. Ler e interpretar 
informações apresentadas em tabelas simples.  

Sequência 4: 1. Utilizar números como código na 
organização de informações. 2. Localizar pessoas 
ou objetos no espaço, com base em diferentes 
pontos de referência e algumas indicações de 
posição. 3. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas simples.  

Sequência 5: 1. Identificar unidades de tempo – dia, 

semana e mês e utilizar calendários. 2. Ler e 

interpretar informações apresentadas em tabelas  

  

  

  

•Produzir escritas 

numéricas, em 

ditado de números. 

•Utilizar diferentes 

estratégias para 

quantificar elementos 

de uma coleção.  

•Escrever, por 
extenso, números 
naturais 
representados por 
algarismos e 
viceversa.  

•Utilizar números para 
expressar 
quantidades de 
elementos de uma 
coleção.  

•Completar uma 

sequência numérica, 

usando a contagem 

em escalas 

ascendentes e 

descendentes. 

•Localizar pessoas 

ou objetos em 

ilustrações, com base 

em diferentes pontos 

de referência e 

algumas indicações 

de posição.  

•Identificar unidades 

de tempo – dia,  
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ou de dupla 
entrada  

  

Grandezas e 
medidas  

•Unidades de 
tempo: dia, mês, 
semana  

•Utilização do 

calendário 

•Utilização de 

instrumento de 

medida de 

comprimento  

  

Espaço e 

forma 

•Movimentação 

no espaço (de 

pessoas e 

objeto).  

•Indicação de 

sentido  

simples. 3. Contar em escalas ascendentes e 
descendentes de um em um, de dois em dois, de 
cinco em cinco, de dez em dez etc.  

  

Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 6: 1. Produzir escritas numéricas de 
números frequentes, familiares e escrever números 
em sequência, identificando regularidades e regras 
do Sistema de Numeração Decimal. 2. Ler e 
interpretar informações apresentadas em tabelas 
simples ou de dupla entrada. 3. Identificar unidades 
de tempo – dia, semana e mês, utilizando 
calendários.4. Contar em escalas ascendentes e 
descendentes de um em um, de dois em dois, de 
cinco em cinco, de dez em dez etc.  

Sequência 7: 1. Organizar agrupamentos para 
facilitar a contagem e a comparação entre coleções. 
2. Ler e interpretar informações apresentadas em 
tabelas simples ou de dupla entrada. 3. Formular 
hipóteses sobre a grandeza numérica, pela 
identificação da quantidade de algarismos e da 
posição ocupada por eles na escrita numérica. 4. 
Utilizar a calculadora para produzir e comparar 
escritas numéricas.  

Sequência 8: 1. Identificar a movimentação de 
pessoas ou objetos no espaço, com base em 
diferentes pontos de referência e algumas 
indicações de direção e sentido. 2. Organizar 
agrupamentos para facilitar a contagem e a 
comparação entre coleções. 3. Formular hipóteses 
sobre a grandeza numérica, pela identificação da 
quantidade de algarismos e da posição ocupada por 
eles na escrita numérica.  

Sequência 9: 1. Comparar comprimentos por meio 

de estratégias pessoais. 2. Conhecer e usar alguns 

instrumentos de medida de comprimento. 3. Contar 

em escalas ascendentes e descendentes, de um em 

um, de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em 

dez etc. 4. Utilizar a calculadora para produzir e 

comparar escritas numéricas. 5. Produzir escritas 

numéricas de números frequentes, familiares e 

escrever números em sequência, identificando 

regularidades e regras do Sistema de Numeração 

Decimal. 6. Identificar unidades de tempo – dia, 

semana e mês, utilizando calendários.  

semana e mês e 
utilizar calendários.  

•Resolver problema 

que envolva medida 

de comprimento. •Ler 

e interpretar 

informações 

apresentadas em 

tabelas simples.  
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2º BIMESTRE  

(3ª e 4ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Sistema de 
numeração  
decimal: leitura, 
escrita, ordenação e 
comparação 
numérica  

• Decomposição  

• Resolução de 
situações- problema 
do campo aditivo  

(composição e 

transformação) • 

Formulação de 

situaçõesproblema 

• Utilização de 

sinais  

convencionais  

(+,-,=)  

• Decomposição 

de escritas 

numéricas Espaço 

e forma  

•  

Reconhecimento de 
figuras geométricas 
tridimensionais e 
identificação de 
características  

• Comparação 

entre objetos do 

espaço físico e 

objetos geométricos  

• Uso da 

nomenclatura • 

Nomear corpos 

redondos e poliedros  

• Identificação 
de esferas, cones, 

Terceira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 10: 1. Ler, escrever, comparar e 
ordenar números. 2. Analisar, interpretar, resolver 
e formular situações--problema, compreendendo 
um dos significados do campo aditivo 
(composição). 3. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas simples ou de dupla 
entrada.  

Sequência 11: 1. Construir fatos básicos da 
adição e da subtração a partir de situações-
problema, para a constituição de um repertório a 
ser utilizado no cálculo. 2. Utilizar sinais 
convencionais (+, -, =) na escrita de operações de 
adição e de subtração. 3. Analisar, interpretar, 
resolver e formular situações-problema do campo 
aditivo (composição). 4. Utilizar a decomposição 
das escritas numéricas para a realização de 
cálculos que envolvem a adição.  

Sequência 12: 1. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas simples ou de dupla 
entrada. 2. Ler e interpretar informações 
representadas por gráficos de colunas. 3. 
Construir fatos básicos da adição a partir de 
situações-problema, para a constituição de um 
repertório a ser utilizado no cálculo.  

Sequência 13: 1. Observar e reconhecer figuras 
geométricas tridimensionais presentes em 
elementos naturais e nos objetos criados pelo 
homem e identificar algumas de suas 
características. 2. Estabelecer comparações entre 
objetos do espaço físico e objetos geométricos – 
corpos redondos e poliedros com uso de alguma 
nomenclatura. 3. Identificar características de 
esferas, cones e cilindros. 4. Identificar 
características de cubos, paralelepípedos e 
pirâmides. 5. Comparar massas por meio de 
estratégias pessoais.  

  

Quarta Trajetória Hipotética de Aprendizagem   

Sequência 14: 1. Ler, escrever, comparar e 

ordenar números. 2. Analisar, interpretar, resolver 

e formular situações-problema, compreendendo 

significados do campo aditivo (composição e 

• Produzir 

escritas numéricas, 

em ditado de 

números. • 

Comparar e/ou 

ordenar números 

naturais.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo aditivo 
envolvendo o 
significado de 
composição.  

• Utilizar sinais 

convencionais (+, -, 

=) na escrita de 

operações de adição 

e de subtração. • 

Realizar cálculos 

que envolvem 

adição ou subtração. 

• Comparar objetos 

do espaço físico e 

objetos geométricos  

– corpos redondos e 
poliedros com uso de  
alguma 
nomenclatura.  

• Identificar 
características de 
esferas, cones e 
cilindros.  

• Ler e 

interpretar 

informações 

apresentadas em 

tabelas simples ou de 

dupla entrada. • 

Identificar algumas 

medidas de massa. • 

Identificar algumas  

medidas de 
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cilindros, cubos, 
paralelepípedos e 
pirâmides  

Grandezas e 
medidas  

• Comparação 
de massas  
utilizando estratégias 
pessoais  

• Identificação 

de medidas de 

capacidade 

Tratamento  

da informação  

• Interpretação 

de tabelas simples, 

de dupla entrada e 

gráficos de colunas 

transformação). 3. Utilizar a decomposição das 

escritas numéricas para a realização de cálculos 

que envolvem a adição. 4. Utilizar sinais 

convencionais (+, =) na escrita de operações de 

adição.  

Sequência 15: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo 
significados do campo aditivo (composição e 
transformação). 2. Utilizar a decomposição das 
escritas numéricas para a realização de cálculos 
que envolvem a adição. 3. Utilizar sinais 
convencionais (+, =) na escrita de operações de 
adição. 4. Ler e interpretar informações 
representadas por gráficos de colunas.  

Sequência 16: 1. Estabelecer comparações entre 
objetos do espaço físico e objetos geométricos – 
corpos redondos e poliedros com o uso de alguma 
nomenclatura. 2. Identificar características de 
alguns sólidos geométricos. 3. Comparar 
capacidades por meio de estratégias pessoais.  

Sequência 17: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo 
significados do campo aditivo (composição e 
transformação). 2. Utilizar a decomposição das 
escritas numéricas para a realização de cálculos 
que envolvem a adição. 3. Ler e interpretar 
informações apresentadas em tabelas.  

 

capacidade.  
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3º BIMESTRE  

(5ª e 6ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Sistema de 
numeração  
decimal: leitura, 

escrita, 

ordenação e 

comparação 

numérica  

Quinta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 18: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 

números. 2. Analisar, interpretar, resolver e formular 

situações-problema, compreendendo alguns dos 

significados do campo aditivo (composição, 

transformação e comparação). 3. Utilizar a 

decomposição das escritas numéricas para a 

realização de cálculos que envolvem a adição ou a 

subtração.4. Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na 

escrita de operações de adição e de subtração. 5. Ler  

• Ler ou escrever 
números naturais.  

• Comparar ou 
ordenar números 
naturais.  

• Identificar, por 
meio de 
agrupamentos de  
2 em 2, 

características de  
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• Resolução de 
situações- problema 
do campo aditivo 
(composição, 
transformação e 
comparação)  

• Decomposição 

de escritas 

numéricas 

envolvendo adição e 

subtração • 

Utilização de sinais  

convencionais  

(+,-, =, x)  

• Agrupamentos 
e características de 
pares e ímpares  

• Resolução de 
situaçõesproblema 
do campo  
multiplicativo  

(proporcionalidad e)  

• Formulação 

de situações 

problema • 

Construção de fatos 

básicos da 

multiplicação • 

Cálculo do dobro • 

Uso da calculadora  

Espaço e forma  

• Identificação 

de esferas, cones, 

cilindros, cubos, 

paralelepípedos e 

pirâmides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e interpretar informações apresentadas em 
tabelas simples ou de dupla entrada. 6. Ler e 
interpretar informações apresentadas em gráficos 
de colunas.7. Organizar dados apresentados num 
gráfico de colunas em uma tabela simples.  

Sequência 19: 1. Ler, escrever, comparar e 
ordenar números. 2. Analisar, interpretar, resolver 
e formular situações-problema, compreendendo 
alguns dos significados do campo aditivo 
(composição e comparação). 3. Utilizar a 
decomposição das escritas numéricas para a 
realização de cálculos que envolvem a adição ou 
a subtração. 4. Utilizar sinais convencionais (+, -, 
=) na escrita de operações de adição e de 
subtração. 5. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas simples ou de dupla 
entrada.  

Sequência 20: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo 

alguns dos significados do campo aditivo 
(composição, transformação e comparação). 2. 

Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na escrita de 
operações de adição e de subtração. 3. Identificar 
características de esferas, cones e cilindros. 4. 

Identificar períodos de tempo − bimestre e 
trimestre.  

Sequência 21: 1. Ler, escrever, comparar e 
ordenar números. 2. Analisar, interpretar, resolver 
e formular situações-problema, compreendendo 
alguns dos significados do campo aditivo 
(composição, transformação e comparação). 3. 
Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na escrita de 
operações de adição e de subtração. 4. Ler e 
interpretar informações apresentadas em tabelas 
simples, de dupla entrada ou em gráficos de 
colunas.  

  

Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 22: 1. Ler, escrever, comparar e 
ordenar números. 2. Identificar, por meio de 
agrupamentos de 2 em 2, características de 
números pares e números impares. 3. Analisar, 
interpretar, resolver e formular situações-problema 
do campo aditivo, significados da adição 
(composição, transformação, comparação).  

Sequência 23: 1. Identificar, por meio de 

agrupamentos de 2 em 2, características de 

números pares e números ímpares. 2. Calcular o 

números pares e 
números impares.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo aditivo 
envolvendo o 
significado de 
transformação.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo aditivo 
envolvendo o 
significado de 
comparação.  

• Calcular o 
resultado de uma 
adição ou de uma 
subtração.  

• Resolver 
situaçãoproblema do 
campo  
multiplicativo 
envolvendo o 
significado de 
proporcionalidade.  

• Identificar 
características de 
cubos, 
paralelepípedos e 
pirâmides.  

• Identificar 
períodos de tempo − 
bimestre e trimestre.  

• Ler e 
interpretar 
informações 
representadas por 
gráficos de colunas.  
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Grandezas e 
medidas  

• Períodos de 

tempo (bimestre, 

trimestre e semestre) 

Tratamento  

da informação  

• Leitura e 
interpretação de 
tabelas simples ou de 
dupla entrada  

• Leitura e 
interpretação de 
gráficos de colunas  

Organização de 

dados em gráfico 

de colunas e 

tabelas simples 

dobro de um número dado. 3. Analisar, interpretar, 

resolver e formular situações-problema, 

compreendendo um dos significados da 

multiplicação (proporcionalidade). 4. Construir 

fatos básicos da multiplicação a partir de 

situações problema, para constituição de um 

repertório a ser utilizado no cálculo.  

 

Sequência 24: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo um 
dos significados do campo multiplicativo  
(proporcionalidade). 2. Construir fatos básicos da 
multiplicação a partir de situações-problema, para 
a constituição de um repertório a ser utilizado no 
cálculo. 3. Utilizar sinais convencionais (x, =) na 
escrita de operações de multiplicação. 4. Calcular 
o dobro de um número dado. 5. Ler e interpretar 
informações apresentadas em tabelas e em 
gráficos. 6. Ler e interpretar informações contidas 
em imagem que contenham dados numéricos. 7. 
Organizar dados apresentados em um gráfico de 
colunas em uma tabela simples.  

Sequência 25: 1. Utilizar a calculadora para 
produzir escritas numéricas e observar 
regularidades. 2. Identificar características de 
cubos e de paralelepípedos. 3. Identificar períodos 
de tempo – bimestre, trimestre e semestre.  
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4º BIMESTRE  

(7ª e 8ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Sistema de 
numeração  
decimal: leitura, 

escrita, ordenação 

e comparação 

numérica • 

Resolução e 

formulação de 

situaçõesproblema 

do campo  

multiplicativo 

(proporcionalidade 

e configuração 

retangular)  

Sétima Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 26: 1. Identificar características de 
círculos e polígonos. 2. Identificar características de 
triângulos e quadriláteros. 3. Identificar 
características de cubos, paralelepípedos e 
pirâmides.  

Sequência 27: 1. Reconhecer células e moedas do 
sistema monetário nacional e resolver problemas.  

Sequência 28: 1. Identificar períodos de tempo − 
hora e minuto, pelo uso de relógios digitais. 2. 
Analisar, interpretar, resolver e formular situações-
problema, compreendendo alguns dos significados 
da multiplicação e divisão (configuração retangular).  

Sequência 29: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 

números. 2. Analisar, interpretar, resolver e formular 

situações-problema, compreendendo alguns dos 

significados da multiplicação e divisão 

(proporcionalidade e configuração retangular). 3.  

• Calcular o 
resultado de uma 
adição ou de uma 
subtração.  

• Resolver 

problema  

do campo  

multiplicativo 

envolvendo o 

significado de 

configuração 

retangular. • 

Utilizar sinais 

convencionais (x, 

:, =) na escrita de 

operações de 

multiplicação e 

divisão.  
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• Construção 

de fatos básicos de 

multiplicação • 

Cálculos utilizando 

estratégias 

pessoais • 

Utilização de sinais 

convencionais 

Espaço e forma  

• Identificação 
de círculos, 
polígonos, 
triângulos, 
quadriláteros,  
cubo,  

paralelepípedos e 

pirâmides • 

Composição, 

identificação e 

reprodução de 

figuras planas  

Grandezas e 
medidas  

• Períodos de 
tempo (hora e 
minuto)  

• Sistema 

monetário − 

reconhecimento de 

cédulas e moedas 

e resolução de 

problemas 

Tratamento da 

informação  

• Interpretação 

de informações em 

tabelas e gráficos 

de colunas  

Construir fatos básicos da multiplicação a partir de 
situações-problema, para a constituição de um 
repertório a ser utilizado no cálculo. 4. Reconhecer 
células e moedas do sistema monetário nacional e 
resolver problemas. 5. Ler e interpretar informações 
apresentadas em tabelas.  

  

Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem   

Sequência 30: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 
números. 2. Analisar, interpretar, resolver e formular 
situações-problema, compreendendo alguns dos 
significados dos campos aditivo e multiplicativo. 3. 
Identificar medidas de tempo – hora, pelo uso de 
relógios de ponteiro.  

Sequência 31: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo alguns 
dos significados dos campos aditivo e multiplicativo. 
2. Realizar cálculos por meio de estratégias pessoais 
e algumas técnicas operatórias convencionais. 3. 
Utilizar sinais convencionais (: e =) na escrita de 
operações de divisão. 4. Compor figuras planas, 
explorando quebracabeças. 5. Identificar figuras 
planas, explorando quebra-cabeças.  

Sequência 32: 1. Reconhecer cédulas e moedas do 
sistema monetário nacional e resolver problemas. 2. 
Realizar cálculos por meio de estratégias pessoais e 
algumas técnicas operatórias convencionais. 3. Ler e 
interpretar informações contidas em tabelas ou 
gráficos de colunas.  

Sequência 33: 1. Reproduzir figuras planas em 
malhas quadriculadas. 2. Analisar, interpretar, 
resolver e formular situações-problema, 
compreendendo alguns dos significados das 
operações estudadas.  

  

• Calcular o 
dobro ou o 
quádruplo de 
números naturais.  

• Obter 

resultados (fatos 

básicos) da 

multiplicação em 

situações-problema. 

• Reconhecer 

células e moedas do 

sistema monetário 

nacional.  

• Identificar  

períodos de tempo 
− hora e minuto, 
pelo uso de relógios 
digitais.  

• Distinguir 

figuras  

poligonais 

observando o 

número de lados. 

• Identificar a  

composição de 
figuras planas em 
quebra-cabeças.  

• Organizar 
dados apresentados 
num gráfico de 
colunas em uma 
tabela simples.  
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Matemática   
3º Ano do Ensino Fundamental  

1º BIMESTRE  

(1ª e 2ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

•Sistema de 
numeração  
decimal: leitura, 
escrita, ordenação  
e comparação 
numérica.  

•Contagem.  

•Classificação de 
números (maior 
que, menor que, 
estar entre, 
dobro, metade).  

•Contagem em 

escalas 

ascendentes e 

descendentes. 

•Resolução de 

situaçõesproblema 

do campo aditivo.  

•Organização de 

fatos básicos da 

adição (tabuada). 

•Utilização da 

calculadora  

  

Espaço e 
Forma  

•Interpretação e 

representação da 

movimentação de 

um objeto ou 

pessoa no espaço  

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 1: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 
números pela compreensão das características do 
sistema de numeração decimal. 2. Observar critérios 
que definem uma classificação de números (maior 
que, menor que, estar entre). 3. Contar em escalas 
ascendentes e descendentes a partir de qualquer 
número dado. 4. Utilizar a calculadora para produzir e 
comparar escritas numéricas.  

Sequência 2: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 
números, pela compreensão das características do 
sistema de numeração decimal. 2. Contar em escalas 
ascendentes e descendentes, a partir de qualquer 
número dado. 3. Observar critérios que definem uma 
classificação de números (maior que, menor que, 
estar entre) e de regras usadas em seriações (mais 1, 
mais 2, dobro, metade), explorando, principalmente, 
números com mais de três ordens. 4. Ler, interpretar 
e representar a posição de um objeto ou pessoa, no 
espaço, pela análise de maquetes, esboços e 
croquis.  

Sequência 3: 1. Reconhecer cédulas e moedas que 
circulam no Brasil e realizar possíveis trocas entre 
cédulas e moedas em função de seus valores.  
2. Ler, interpretar e construir tabelas simples.  

Sequência 4: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreender alguns dos 
significados da adição e da subtração. 2. Organizar 
fatos básicos (tabuadas) da adição pela identificação 
de regularidades e propriedades.  

Sequência 5: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema; 2. Compreender alguns 
dos significados da adição e da subtração. 3. 
Organizar fatos básicos (tabuadas) da adição pela 
identificação de regularidades e propriedades.  

  

  

  

•Ler ou escrever 

números naturais, 

pela compreensão 

das características 

do sistema de 

numeração decimal. 

•Comparar e 

ordenar números 

naturais, pela 

compreensão das 

características do 

sistema de 

numeração decimal. 

•Completar quadros 

numéricos ou 

sequências 

numéricas 

apresentadas.  

•Interpretar a 

posição de um 

objeto ou pessoa, no 

espaço, pela análise 

de esboços e 

croquis. •Interpretar 

a movimentação de 

um objeto ou 

pessoa, no espaço, 

pela análise de 

esboços e croquis.  

•Reconhecer 

cédulas e moedas 

que circulam no 

Brasil e realizar 

possíveis trocas 

entre cédulas e 

moedas em função 

de seus valores.  



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

(maquetes, 
esboços e 
croquis).  

  

Grandezas e 
medidas  

•Sistema monetário 
para 
reconhecimento  
de cédulas e 

moedas •Relação 

entre unidades 

de tempo (dia, 

semana, mês, 

bimestre, ano)  

  

Tratamento da 
informação  

•Leitura, 

interpretação e 

construção de 

tabelas simples e 

gráficos de colunas  

Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 6: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreender alguns dos 
significados da adição e da subtração. 2. Ler e 
interpretar tabelas simples. 3. Ler e interpretar dados 
em gráficos de colunas.  

Sequência 7: Ler, interpretar e representar a 
movimentação de um objeto ou pessoa no espaço, 
pela análise de maquetes, esboços e croquis que 
mostrem trajetos.  

Sequência 8: 1. Estabelecer relação entre unidades 
de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 
ano. 2. Organizar fatos básicos (tabuadas) da 
adição pela identificação de regularidades e 
propriedades.  

Sequência 9: 1. Estabelecer relação entre unidade 

de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 

ano. 2. Organizar fatos básicos (tabuadas) da 

adição pela identificação de regularidades e 

propriedades. 3. Ler e interpretar tabelas de dupla 

entrada.  

•Ler e interpretar 
dados apresentados 
em tabelas simples.  

•Resolver problema, 
compreendendo  
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração.  

•Calcular o 
resultado de adições 
ou subtrações 
recorrendo aos  
fatos básicos e a 
algumas 
regularidades ou 
propriedades.  

•Estabelecer relação 

entre unidade de 

tempo – dia, 

semana, mês, 

bimestre, semestre, 

ano.  
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2º BIMESTRE  

(3ª e 4ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Comparação 
e ordenação de 
números  

• Interpretação, 
resolução e 
construção dos 
significados da 
multiplicação e da 
divisão  

• Interpretação, 

resolução e 

construção dos 

significados da  

Terceira Trajetória Hipotética de Aprendizagem    

  

Sequência 10: 1. Ler, escrever, comparar e ordenar 
números. 2. Resolver problemas que envolvam a 
compreensão de medidas de comprimento. 3. 
Produzir escritas que representem o resultado de 
uma medição de comprimento, comunicando o 
resultado por meio de seus elementos constitutivos. 
4. Reconhecer unidades usuais de medida – metro, 
centímetro e quilômetro.  

Sequência 11: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo alguns dos 
significados da multiplicação e da divisão. 2. 
Construir fatos fundamentais da multiplicação.  

Sequência 12: 1. Analisar, interpretar, resolver e 

formular situações-problema, compreendendo alguns  

• Resolver 
problema, 
compreendendo  
diferentes 

significados da 

multiplicação e da 

divisão. • Calcular o 

resultado de 

multiplicações ou 

divisões, 

recorrendo aos 

fatos básicos e a 

algumas 

regularidades ou 

propriedades.  
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adição e 

subtração • 

Organização de 

fatos básicos da 

multiplicação 

(tabuada) • 

Relação entre 

fatos básicos da 

adição e 

subtração 

Espaço e 

forma  

• Relação 
entre cubos e 
quadrados, 
paralelepípedos e 
retângulos, 
pirâmides e 
triângulos  

• Planificação 

de algumas 

pirâmides e 
prismas • Números 

de vértices, faces e 

arestas de 

poliedros  

Grandezas e 
medidas  

• Resolução 

de problemas 

envolvendo 

medidas de 

comprimento e 

medição de massa 

• Representação 

do resultado de 

medição de 

comprimento  

• Unidades 

usuais de medidas 

(metro, centímetro, 

quilômetro, 

quilograma e 

grama)  

dos significados da multiplicação e da divisão. 2. Ler e 
interpretar dados numa tabela simples.  

Sequência 13: Identificar semelhanças e diferenças 
entre cubos e quadrados, paralelepípedos e 
retângulos, pirâmides e triângulos.   

  

Quarta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

  

Sequência 14: 1. Organizar fatos básicos (tabuadas) 
da adição pela identificação de regularidades e 
propriedades. 2. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo alguns 
dos significados da adição e da subtração. 3. 
Identificar relações entre fatos básicos da adição e da 
subtração. 4. Ler e interpretar dados em tabelas de 
dupla entrada.  

Sequência 15: 1. Identificar número de vértices, 
faces e arestas de poliedros. 2. Identificar 
planificações de algumas pirâmides e prismas.  

Sequência 16: 1. Resolver problemas que envolvam 
a compreensão de medidas de massa. 2. Produzir 
escritas que representem o resultado de uma 
medição de massa, comunicando o resultado por 
meio de seus elementos constitutivos. 3. Reconhecer 
unidades usuais de medida – quilograma e grama. 4. 
Ler e interpretar dados em tabelas de dupla entrada.  

Sequência 17: Ler e interpretar dados apresentados 
em gráficos de colunas ou de barras.  

  

• Resolver 
problema que 
envolva a 
compreensão de 
medidas de 
comprimento mais 
usuais (metro, 
centímetro e 
quilômetro).  

• Resolver 

problema que 

envolva a 

compreensão de 

medidas de massa 

mais usuais (grama, 

quilograma). • 

Identificar 

similaridades e 

diferenças entre 

cubos e quadrados, 

paralelepípedos e 

retângulos, 

pirâmides e 

triângulos. • 

Identificar 

planificações de 

algumas pirâmides e 

prismas. • Observar 

e reconhecer figuras 

geométricas. • 

Identificar número 

de vértices, faces e 

arestas de 

poliedros.  

• Ler e 
interpretar dados em 
tabelas de dupla 
entrada.  
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Tratamento da 
informação  

• Interpretação 
de dados em 
tabelas simples e 
de dupla entrada  

• Interpretação 

de dados em 

gráficos de colunas 

ou de barras.  

  

  

  

3º BIMESTRE  

(5ª e 6ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Organização de 
fatos básicos da 
subtração identificando 
regularidades e 
propriedades  

• Interpretação, 

resolução e formulação 

de situações- problema • 

Cálculo de multiplicação 

e divisão com o uso de 

estratégias pessoais  

• Decomposição de 

escritas numéricas • 

Utilização de sinais  

convencionais (+,,=)  

• Utilização de 

estimativas na adição e 

subtração  

Quinta Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

  

Sequência 18: 1. Organizar fatos básicos 
(tabuadas) da subtração pela identificação de 
regularidades e propriedades. 2. Analisar, 
interpretar, resolver e formular situações-
problema, compreendendo alguns dos 
significados das operações.  

Sequência 19: 1. Analisar, interpretar, resolver 
e formular situações-problema, compreendendo 
alguns dos significados das operações. 2. 
Calcular resultados de multiplicação e divisão, 
por meio de estratégias pessoais.  

Sequência 20: 1. Identificar características de 
figuras poligonais. 2. Resolver problemas que 
envolvam a compreensão de medidas de 
capacidade. 3. Reconhecer unidades usuais de 
medida, como litro e mililitro.  

Sequência 21: 1. Resolver problemas que 
envolvam a compreensão de medidas de 
capacidade. 2.  
Reconhecer unidades usuais de medida como, 
litro e mililitro. 3. Produzir textos escritos a partir 
da interpretação de tabelas simples. 4. Produzir 
escritas que representem o resultado de uma 
medição de capacidade, comunicando o 
resultado por meio de seus elementos 
constitutivos.  

  

Resolver problema,  

compreendendo  

diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração.  

• Calcular o 

resultado de 

adições ou 

subtrações, usando 

uma técnica 

convencional. • 

Resolver problema, 

compreendendo 

diferentes 

significados da 

multiplicação e da 

divisão. • Calcular o 

resultado de 

multiplicações ou 

divisões, recorrendo 

aos fatos básicos e 

a algumas 

regularidades ou 

propriedades.  

• Identificar 

características de 

figuras poligonais.  
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• Cálculo mental, 
exato e aproximado e 
técnica convencional  

• Uso da calculadora  

Espaço e forma  

• Figuras poligonais 

• Figuras quadrangulares 

Grandezas e 

medidas  

• Situaçõesproblema  

• Medidas de 
capacidade  

• Produção de 

escritas a partir de uma 

medição • Unidades 

usuais de medidas (litro e 

mililitro)  

• Leitura de horas  

Tratamento da 
informação  

• Produção de 

textos a partir da leitura 

de gráficos e tabelas  

Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 22: 1. Analisar, interpretar, resolver 

e formular situações-problema, compreendendo 

alguns dos significados das operações. 2. 

Utilizar a decomposição das escritas numéricas 

para a realização do cálculo mental, exato e 

aproximado de adições e também uma técnica 

convencional para calcular o resultado de 

adições e subtrações. 3. Utilizar sinais 

convencionais (+,-,=) na escrita de operações 

de adição e subtração.  

Sequência 23: 1. Analisar, interpretar, resolver 
e formular situações-problema, compreendendo 
alguns dos significados da adição e da 
subtração. 2. Utilizar a decomposição das 
escritas numéricas para a realização do cálculo 
mental, exato e aproximado de adições e 
também uma técnica convencional para calcular 
o resultado de adições e subtrações. 3. Utilizar 
sinais convencionais (+,-,=) na escrita de 
operações de adição e subtração.  

Sequência 24: 1. Utilizar estimativas para 
avaliar a adequação do resultado de uma 
adição ou de uma subtração e usar a 
calculadora para desenvolvimento de 
estratégias de verificação e controle de 
cálculos. 2. Explorar características de figuras 
quadrangulares.  

Sequência 25: 1. Fazer a leitura de horas e 
resolver problemas que envolvam a 
compreensão das horas. 2. Produzir textos 
escritos a partir da interpretação de tabelas de 
dupla entrada.  

  

• Reconhecer 

características de 

figuras 

quadrangulares. • 

Resolver problema 

que envolva a 

compreensão de 

medidas de 

capacidade mais  

usuais (litro, 
mililitro).  

• Fazer a 
leitura de horas e 
resolver problemas 
que envolvam a 
compreensão das 
horas.  

• Ler e 

interpretar dados 

apresentados em 

gráficos de colunas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

4º BIMESTRE  

(7ª e 8ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

•Situações 

problema do 

campo  

Multiplicativo; 

• Situações 

problema do 

campo aditivo • 

Sinais 

convencionais (x, : 

, =)  

• Fatos 

básicos da 

multiplicação • 

Exploração de 

regularidades da 

multiplicação 

Espaço e 
forma  

• Figuras 
triangulares  

• Figuras 
poligonais  

• Composição 
e decomposição de 
figuras planas  

• Simetria de 
figuras planas  

  

 

 

Sétima Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

  

Sequência 26: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo alguns 
dos significados da multiplicação e da divisão. 2. 
Utilizar sinais convencionais (x, :, =) na escrita de 
operações de multiplicação e divisão. 3. Construir 
fatos básicos da multiplicação (por 2, por 3, por 4, por 
5) a partir de situações-problema, para a constituição 
de um repertório a ser utilizado no cálculo.  

Sequência 27: 1. Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo alguns 
dos significados da multiplicação e divisão. 2. Utilizar 
sinais convencionais (x, :, =) na escrita de operações 
de multiplicação e divisão. 3. Construir fatos básicos 
da multiplicação (por 2, por 3, por 4, por 5) a partir de 
situações-problema, para a constituição de um 
repertório a ser utilizado no cálculo. 4. Identificar 
características de figuras poligonais.  

Sequência 28: 1. Utilizar unidades usuais de 
temperatura em situações-problema. 2. Explorar 
características de figuras triangulares.  

Sequência 29: 1. Produzir textos escritos a partir da 
interpretação de gráficos de colunas. 2. Produzir 
textos escritos a partir da interpretação de tabelas 
simples. 3. Ler, interpretar e construir tabelas de 
dupla entrada. 4. Resolver problemas que envolvam a 
compreensão de medidas de massa.  

 

 

 

 

 

 

  

• Resolver problema, 
compreendendo  
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração.  

• Calcular o 

resultado de adições 

ou subtrações, 

usando uma técnica 

convencional. • 

Resolver problema, 

compreendendo  

diferentes 
significados da 
multiplicação e da 
divisão.  

• Utilizar sinais 
convencionais (+, - 
x, :, =) na escrita de 
operações.  

• Utilizar fatos 
básicos da 
multiplicação (por 2, 
por 3, por 4, por 5) 
para resolver 
problema.  

• Resolver 
problema que 
envolva a 
compreensão de 
medidas de 
temperatura. 
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Grandezas e 
medidas  

• Situaçõesproblema 

• Medidas de massa • 

Medidas de temperatura  

• Conversões 
simples de medidas  

  

Tratamento da 
informação  

• Leitura e 

interpretação de gráficos 

de coluna e de barras e 

tabelas de dupla entrada 

• Produção de textos a 

partir da leitura de 

gráficos e tabelas. 

Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 30: Analisar, interpretar, resolver e 
formular situações-problema, compreendendo 
alguns dos significados das operações.  

Sequência 31: Explorar regularidades nos 
resultados da multiplicação com números 
naturais.  

Sequência 32: 1. Realizar a composição e a 
decomposição de figuras planas. 2. Explorar a 
simetria em figuras planas.  

Sequência 33: 1. Estabelecer algumas relações 
entre unidades de medida mais usuais, fazendo 
conversões simples. 2. Produzir textos escritos 
a partir da interpretação de gráficos de barras  

  

• • 

Reconhecer 

características de 

figuras triangulares. 

• Resolver 

problema que 

envolva a 

composição ou a 

decomposição de 

figuras planas. • 

Identificar simetria 

em figuras planas. • 

Ler e interpretar 

dados 

apresentados em 

gráficos de barras.  
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Matemática   
4º Ano do Ensino Fundamental  

1º BIMESTRE  

(1ª e 2ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

  

Números e 
operações  

•Sistema de 
numeração 
decimal: números 
no  
contexto diário,  

leitura,  

escrita,  

comparação e 
ordenação de 
números  
•Resolução de 
situaçõesproblema 
do campo aditivo 
•Calculo de adições 
e subtrações por 
meio de estratégias  
pessoais (e  

também  

por cálculo mental, 
estimativa, uso da 
calculadora) e pelo 
uso da técnica 
operatória 
convencional 
•Utilização de 
estratégias de 
verificação e 
controle de 
resultado de um 
cálculo  

  

Espaço e Forma  

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 1: 1. Reconhecer números naturais no 
contexto diário. 2. Compreender e utilizar as 
regras do sistema de numeração decimal, para 
leitura, escrita, comparação e ordenação de 
números naturais.  

Sequência 2: Compreender e utilizar as regras do 
sistema de numeração decimal para leitura, escrita, 
comparação e ordenação de números naturais.  

Sequência 3: 1. Reconhecer semelhanças e 
diferenças entre corpos redondos e poliedros. 2. 
Identificar planificações de corpos redondos e de 
poliedros.  

Sequência 4: 1. Reconhecer unidades usuais de 
tempo. 2. Utilizar unidades de tempo em 
situaçõesproblema. 3. Utilizar medidas de tempo 
em realizações de conversões simples, entre dias 
e semanas, horas e dias, semanas e meses. 4. Ler 
informações de tempo em diferentes registros.  

Sequência 5: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo diferentes 
significados das operações do campo aditivo. 
2. Calcular o resultado de adições e subtrações 
com números naturais, por meio de estratégias 
pessoais e por cálculos aproximados realizados 
por estimativa e arredondamento de números 
naturais (pelo uso de técnicas  
operatórias convencionais). 3. Dominar estratégias 
de verificação e controle de resultados pelo uso do 
cálculo mental.  

  

Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 6: 1. Reconhecer unidades usuais de 

tempo e de temperatura. 2. Utilizar unidades de 

tempo e temperatura em situações-problema. 3. 

Fazer leitura de informações de tempo e de 

temperatura divulgadas na mídia.  

  

•Utilizar as regras 
do sistema de 
numeração 
decimal para 
leitura ou escrita 
de números 
naturais.  

•Utilizar as regras 
do sistema de 
numeração 
decimal para 
comparação ou 
ordenação de 
números naturais.  

•Resolver 
problema, 
compreendendo  
diferentes 
significados das 
operações do 
campo aditivo.  

•Calcular o 
resultado de 
adições e 
subtrações com 
números naturais, 
pelo uso de 
técnicas 
operatórias 
convencionais.  

•Reconhecer 
similaridades e 
diferenças entre 
corpos redondos e 
poliedros.  

•Identificar 

planificações de  
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•Características de 
corpos redondos e 
poliedros  
•Planificação de 
corpos redondos, 
poliedros (prismas e 
pirâmides)  

  

Grandezas e 
Medidas  

•Resolução de 
situaçõesproblema 
com unidades de 
tempo e 
temperatura e 
unidades usuais 
de medida de 
comprimento 
•Conversão 
simples de 
unidades de 
medida de tempo 
•Leitura de 
informações de 
tempo e 
temperatura •Uso 
de instrumentos 
de medição de 
comprimento 
•Realização de 
estimativas de 
medida de 
comprimento  

  

Tratamento da 
Informação  

•Organização de 
dados de medidas 
de comprimento 
em tabelas 
simples e de  
dupla entrada  

Sequência 7: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo diferentes 
significados das operações do campo aditivo. 2. 
Calcular o resultado de adições e subtrações com 
números naturais, por meio de estratégias pessoais 
e pelo uso das técnicas operatórias convencionais. 
3. Dominar estratégias de verificação e controle de 
resultados pelo uso do cálculo mental e da 
calculadora.  

Sequência 8: 1. Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre poliedros (prismas e pirâmides). 2. 

Identificar planificações de prismas e pirâmides. 

Sequência 9: 1. Utilizar em situações-problema 

unidades usuais de medida de comprimento. 2. 

Fazer uso de instrumento para medir comprimentos. 

3. Realizar estimativas sobre o resultado de uma 

dada medição de comprimento. 4. Coletar e 

organizar dados sobre medidas de comprimento, 

usando tabelas simples ou de dupla entrada.  

corpos redondos e 
de poliedros.  

•Resolver 
problema 
envolvendo 
unidades usuais 
de tempo.  

•Fazer leitura de 
informações de 
tempo e de 
temperatura 
divulgadas na 
mídia.  

•Resolver 

problema 

envolvendo 

medidas de 

comprimento, 

usando tabelas 

simples ou de 

dupla entrada.  

  

2º BIMESTRE  

(3ª e 4ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  
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Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações  

• Cálculo de adições 

e subtrações por meio de 

estratégias pessoais 

(cálculo aproximado, 

estimativa e 

arredondamento) • 

Resolução de 

situaçõesproblema com o 

significado de 

proporcionalidade e de 

configuração  

retangular do campo  
multiplicativo • 

Exploração de 

regularidades da 

multiplicação com 

números naturais • 

Operações de 

multiplicação e divisão  

• Estratégias de 
verificação de cálculo 
(cálculo mental e uso da 
calculadora)  

Espaço e forma  

• Identificação de 
faces, vértices e arestas 
nos poliedros, pirâmides 
e prismas  

Identificação de 

regularidades nos casos 

de pirâmides e prismas  

• Posição e 

movimentação de 

objetos no espaço  

e construção de 
itinerários; 

Grandezas e 
medidas  

• Situaçõesproblema 
utilizando unidades 
usuais de medida de 
massa  

Terceira Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

  

Sequência 10: 1. Utilizar, em situações-
problema, unidades usuais de medida de 
massa. 2. Realizar estimativas sobre o 
resultado de uma dada medição de massa. 3. 
Coletar e organizar dados sobre medidas de 
massas, usando gráficos de colunas.  

Sequência 11: 1. Calcular o resultado de 
adições e subtrações com números naturais, 
por meio de estratégias pessoais e por cálculos 
aproximados realizados por estimativa e 
arredondamento de números naturais ou pelo 
uso de técnicas operatórias convencionais. 2. 
Dominar estratégias de verificação e controle 
de resultados pelo uso do cálculo mental e da 
calculadora.  

Sequência 12: 1. Identificar nos poliedros 
elementos como face, vértices e arestas, e 
fazer sua contagem. 2. Identificar 
regularidades nas contagens de faces, vértices 
e arestas no caso das pirâmides. 3. Identificar 
regularidades nas contagens de faces, vértices 
e arestas no caso dos prismas.  

Sequência 13: 1. Analisar, interpretar e 
resolver situações-problema, compreendendo 
o significado de proporcionalidade das 
operações do campo multiplicativo. 2. Explorar 
regularidades nos resultados da multiplicação 
com números naturais.  

  

Quarta Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem  

Sequência 14: 1. Analisar, interpretar e 
resolver situações-problema, compreendendo 
o significado de configuração retangular das 
operações do campo multiplicativo. 2. Explorar 
regularidades nos resultados da multiplicação 
com números naturais.  

Sequência 15: 1. Utilizar, em situações-
problema, unidades usuais de medida de 
capacidade. 2. Fazer uso de instrumentos para 
medir capacidade. 3. Realizar estimativas 
sobre o resultado de uma dada medição de 
capacidade. 4. Ler e interpretar dados sobre as 

• Resolver 
problema, 
compreendendo 
o significado de 
proporcionalidade 
das operações do 
campo 
multiplicativo.  

• Calcular o 

resultado de 

multiplicações e 

divisões com 

números 

naturais, pelo uso 

de técnicas 

operatórias 

convencionais. • 

Resolver 

problema 

utilizando malhas 

quadriculadas 

para representar, 

no plano, a 

posição de uma 

pessoa ou objeto.  

Reconhecer 
similaridades ou 
diferenças entre 
prismas e 
pirâmides. • 
Identificar 
regularidades nas 
contagens de 
faces, vértices e 
arestas no caso 
das pirâmides. • 
Identificar 
regularidades nas 
contagens de 
faces, vértices e 
arestas no caso 
dos prismas. • 
Resolver problema 
envolvendo 
unidades usuais de 
massa.  
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• Estimativas de 

medição de massa e 

capacidade • Uso de 

instrumentos para  

medição (capacidade)  

Tratamento da 
informação  

• Organização de 
dados de medidas  
de massa em gráficos de 
colunas • Leitura e 
interpretação de dados 
em gráficos de barras 

medidas de capacidade, usando gráfico de 
barras.  

Sequência 16: 1. Analisar, interpretar e 
resolver situações-problema, compreendendo 
diferentes significados da operação de divisão 
entre números naturais. 2. Calcular os 
resultados de multiplicações e divisões de 
números naturais, por meio de estratégias 
pessoais e pelo uso de técnicas operatórias 
convencionais.  

Sequência 17: 1. Analisar, interpretar e 
resolver situações-problema, compreendendo 
diferentes significados das operações de 
multiplicação e divisão entre números naturais. 
2. Utilizar malhas quadriculadas para 
representar no plano, a posição de uma 
pessoa ou objeto. 3. Descrever, interpretar e 
representar a posição ou a movimentação de 
uma pessoa ou objeto no espaço e construir 
itinerários. 

  

 

• Resolver 

problema 

envolvendo 

medidas de 

massa, usando 

gráficos de 

colunas. • 

Resolver 

problema, usando 

um gráfico de 

colunas.  

• Resolver 
problema 
envolvendo unida  

 

  
  

 

3º BIMESTRE  

(5ª e 6ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações com 
números 
naturais  

• Resolução de 

situações- 

Quinta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 18: 1. Analisar, interpretar e resolver 

situações-problema, compreendendo o significado da 

multiplicação comparativa entre números naturais. 2. 

Calcular o resultado de adições, subtrações, 

multiplicações e divisões de números naturais, por 

meio de estratégias pessoais e pelo uso de técnicas  

• Resolver 

problema, 

compreendendo o 

significado de 

multiplicação 

comparativa das 

operações do  
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problema 

compreendendo os 

diferentes significados 

da multiplicação • 

Cálculo de adições, 

subtrações, 

multiplicações e 

divisões por meio de 

estratégias pessoais e 

da técnica operatória 

convencional  

Números e 
operações  
com números 
racionais  

• Resolução de 
situaçõesproblema 
envolvendo 
significados de 
números racionais 
(quociente e partetodo)  

• Compreensão 

dos números racionais 

• Leitura de números 

racionais de uso 

frequente na 

representação 

fracionária e decimal  

• Estabelecimento 

de relação entre 

representação 

fracionária e 

representação decimal 

de um mesmo número 

• Reconhecimento de 

números racionais no 

contexto diário  

Espaço e forma  

• Identificação de 

figuras poligonais e 

circulares nas 

superfícies planas de 

figuras tridimensionais 

• Reprodução de 

figuras poligonais em 

malhas quadriculadas  

• Identificação de 

operatórias convencionais. 3. Compreender 
alguns dos significados dos números racionais: 
quociente e parte todo. 4. Resolver situações-
problema simples que envolvam alguns dos 
significados dos números racionais: quociente e 
parte-todo. 5. Ler números racionais de uso 
frequente na representação fracionária. 6. 
Reconhecer números racionais no contexto 
diário (metades e terças partes).  

Sequência 19: 1. Identificar figuras poligonais e 
circulares nas superfícies planas das figuras 
tridimensionais. 2. Reproduzir figuras poligonais 
em malhas quadriculadas ou pontilhadas, 
observando seus elementos. 3. Identificar 
semelhanças e diferenças entre polígonos, 
usando critérios como número de lados e 
número de ângulos.  

Sequência 20: Utilizar o sistema monetário 
brasileiro em situações-problema.  

Sequência 21: Ler e interpretar tabelas simples e 
gráficos de linhas.  

  

Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 22: Calcular o resultado de 
multiplicações e divisões de números naturais, 
por meio de estratégias pessoais e pelo uso de 
técnicas operatórias convencionais.  

Sequência 23: 1. Calcular o resultado de 
divisões de números naturais, pelo uso de 
técnicas operatórias convencionais. 2. Calcular o 
perímetro de figuras poligonais. 3. Relacionar as 
ideias de perímetro e área de figuras poligonais. 
4. Utilizar malhas quadriculadas para 
representar, no plano, a posição e/ou a 
movimentação de uma pessoa ou objeto. 5. 
Descrever, interpretar e representar a posição ou 
a movimentação de uma pessoa ou objeto no 
espaço e construir itinerários.  

Sequência 24: 1. Resolver situações-problema 
simples que envolvam alguns dos significados 
dos números racionais: quociente e parte-todo. 
2. Compreender alguns dos significados dos 
números racionais: quociente e parte-todo. 3. Ler 
números racionais de uso frequente, na 
representação fracionária e decimal. 4. 
Estabelecer relações entre representação 
fracionária e representação decimal de um 
mesmo número racional.  

campo 

multiplicativo. • 

Resolver 

problema, 

compreendendo 

o significado de 

configuração 

retangular das 

operações do 

campo 

multiplicativo.  

• Calcular o 
resultado de 
multiplicações 
com números  
naturais, pelo uso 
de técnicas 
operatórias 
convencionais.  

• Calcular o 

resultado de 

divisões com 

números naturais, 

pelo uso de 

técnicas 

operatórias 

convencionais. • 

Resolver 

problema 

envolvendo 

números  

racionais e o 

significado de 

parte-todo. • Ler 

números 

racionais de 

uso frequente  

 (meios e terças 

partes) na 

representação 

fracionária. • 

Identificar figuras 

poligonais e 

circulares nas 

superfícies 

planas de figuras 

tridimensionais.  

• Identificar  
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semelhanças e 

diferenças entre 

polígonos • Uso de 

malha quadriculada 

para a representação 

no plano e 

movimentação de 

pessoa e objetos  

• Movimentação 
de uma pessoa ou 
objeto no espaço  
e construção de 
itinerário  

Grandezas e 
medidas  

• Resolução de 
situaçõesproblema com 
o uso do sistema 
monetário brasileiro  

Relação da ideia de 

perímetro e área de 

figuras poligonais • 

Cálculo de perímetro 

de figuras poligonais 

 

 

Tratamento da 

informação 
• Leitura e 
interpretação de tabelas 
e gráficos simples de 
linhas  

• Combinação de 
elementos de uma  
coleção e contagem  
utilizando estratégias 

pessoais 

Sequência 25: Identificar possíveis maneiras de 

combinar elementos de uma coleção e de 

contabilizálas, usando estratégias pessoais.  

semelhanças e 
diferenças entre 
polígonos,  
usando critérios 

como número de 

lados e número 

de ângulos. • 

Resolver 

problema 

utilizando o 

sistema 

monetário 

brasileiro.  
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4º BIMESTRE  

(7ª e 8ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 

operações com 

números naturais 

• Estratégias de 

verificação e 

controle de 

resultados pelo 

uso do cálculo 

mental e da 

calculadora • 

Resolução e 

formulação de 

situaçõesproblema 

• Operações com 

números naturais • 

Completar 

sequência 

numérica 

observando a 

regra dada  

• Exploração de 
situaçõesproblema 
que envolvam 
noções de 
combinatória e 
probabilidade  

Números e 

operações com  

Sétima Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 26: 1. Dominar estratégias de verificação 
e controle de resultados pelo uso do cálculo mental e 
da calculadora. 2. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo diferentes 
significados das operações com números naturais. 3. 
Formular situações-problema, compreendendo 
diferentes significados das operações envolvendo 
números naturais.  

Sequência 27: 1. Relacionar as ideias de perímetro e 
área de figuras poligonais. 2. Calcular perímetros e 
áreas de figuras retangulares. 3. Calcular perímetros 
e áreas de figuras poligonais desenhadas em malhas 
quadriculadas. 4. Descrever, interpretar e representar 
a posição ou a movimentação de uma pessoa ou 
objeto no espaço e construir itinerários. 5. Resolver 
situações-problema envolvendo unidades de massa e 
de comprimento.  

Sequência 28: 1. Ler números racionais de uso 
frequente, na representação fracionária e decimal. 2. 
Estabelecer relações entre representação fracionária 
e representação decimal de um número racional. 3. 
Resolver situações-problema simples que envolvam 
alguns dos significados dos números racionais: 
quociente e parte-todo.  

Sequência 29: 1. Ler e interpretar gráficos simples 
de setores. 2. Explorar a ideia de probabilidade em 
situações-problema simples.  

  

  

• Resolver 

problema, 

compreendendo 

significado de 

combinatória das 

operações do 

campo 

multiplicativo. • 

Resolver 

problema, 

envolvendo 

significados das 

operações dos 

campos aditivo e 

multiplicativo 

(duas 

operações).  

• Calcular o 

resultado de 

multiplicações e 

divisões com 

números 

naturais, pelo 

uso de técnicas 

operatórias 

convencionais. • 

Calcular o 

resultado de 

divisões com 

números 

naturais, pelo 

uso de técnicas  
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números racionais 

• Leitura de 

números racionais 

de uso frequente na 

representação 

fracionária e 

decimal  

• Representação 
fracionária e 
representação 
decimal de um 
número racional 
(noção de 
equivalência)  

• Resolução de 
situaçõesproblema 
simples com alguns 
significados dos 
números racionais 
(quociente e 
partetodo)  

• Resolução de 
situaçõesproblema 
do campo aditivo 
envolvendo números 
racionais na forma 
decimal  

• Comparação 
de números racionais 
na representação 
fracionária e decimal  

• Cálculo de 

adições e subtrações 

de números racionais 

na forma fracionária e 

decimal, por meio de 

estratégias pessoais 

Espaço e forma  

• Movimentação 

de uma pessoa ou 

objeto no espaço  

Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 30: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo diferentes 
significados das operações com números naturais. 
2. Completar sequência numérica pela observação 
de uma dada regra de formação dessa sequência. 
3. Formular situações-problema, compreendendo 
diferentes significados das operações envolvendo 
números naturais.  

Sequência 31: 1. Explorar simetria de figuras 
planas. 2. Resolver problemas que envolvam o 
cálculo de área e perímetro de figuras poligonais e 
não poligonais.  

Sequência 32: 1. Utilizar em situações-problema 
unidades usuais de medida de comprimento, 
medida de massa ou medida de capacidade. 2. 
Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 
no campo aditivo, envolvendo números racionais 
na forma decimal. 3. Comparar números racionais 
na sua representação fracionária e decimal. 4. 
Identificar semelhanças e diferenças entre 
polígonos, usando critérios como número de lados 
e número de ângulos.  

Sequência 33: 1. Explorar situações-problema que 

envolvam noções de combinatória e probabilidade. 

2. Analisar, interpretar e resolver situações-

problema, no campo aditivo, envolvendo números 

racionais na forma decimal. 3. Estabelecer relações 

entre diferentes representações fracionárias de um 

número racional (noção de equivalência). 4. 

Comparar números racionais na sua representação 

fracionária e decimal. 5. Calcular o resultado de 

adições e subtrações de números racionais na 

forma fracionária e decimal, por meio de 

estratégias pessoais.  

operatórias 
convencionais.  

• Relacionar 
representações 
fracionária e 
decimal de um 
mesmo número 
racional de uso 
frequente.  

• Resolver 
problema 
envolvendo 
números  
racionais e o 
significado de 
quociente.  

• Comparar 
números racionais 
na sua 
representação 
fracionária e 
decimal.  

• Resolver 

problema 

envolvendo a 

noção de 

probabilidade. • 

Ler e interpretar 

gráficos simples 

de setores.  

• Calcular a 
medida do 
perímetro de  
figuras poligonais 
desenhadas em 
malhas 
quadriculadas.  

• Calcular a 
medida da área 
de superfícies 
delimitadas por 
figuras poligonais 
desenhadas em 
malhas 
quadriculadas.  
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e construção de 

itinerários • 

Exploração de 

simetria de figuras 

planas  

• Identificação 
de semelhanças e 
diferenças entre 
polígonos 
utilizando números 
de lados e ângulos  

Grandezas e 
medidas  

• Cálculo de 
perímetros e áreas  
de figuras 
retangulares e  
figuras poligonais 
desenhadas em 
malhas 
quadriculadas  

• Relação da 
ideia de perímetro 
e área de figuras 
poligonais  

• Resolução 

de 

situaçõesproblema 

envolvendo 

unidades de 

massa, 

comprimento e 

capacidade • 

Cálculo de área e 

perímetro de 

figuras poligonais e 

não poligonais  

Tratamento da 
informação  

• Leitura e 

interpretação de 

gráficos simples de 

setores • 

Exploração da 

ideia de 

probabilidade em  
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situaçõesproblema 

simples • 

Exploração de 

situaçõesproblema 

com noções de 

combinatória e 

probabilidade  
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Matemática 

5º Ano do Ensino Fundamental  

1º BIMESTRE  

(1ª e 2ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

  

  

Números e 
operações 
com  
números 
naturais  

• Sistema 
de numeração  
decimal: leitura, 
escrita,  
comparação, 

ordenação e 

arredondamento 

de números 

naturais • 

Decomposição 

de escritas 

numéricas  

• Cálculo de 

adições e 

subtrações • 

Cálculo de 

multiplicações e 

divisões  

• Resolução 
de situações 
problema do 
campo aditivo e 
multiplicativo  

  

Números e 
operações 
com  
números 

racionais  

Primeira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 1: Compreender e utilizar as regras do 
sistema de numeração decimal, para leitura e escrita, 
comparação, ordenação e arredondamento de 
números naturais de qualquer ordem de grandeza.  

Sequência 2: 1. Descrever, interpretar e representar 
a posição ou a movimentação de uma pessoa ou 
objeto  
no espaço e construir itinerários. 2. Interpretar 
representações no plano cartesiano, usando 
coordenadas.  

Sequência 3: 1. Compreender e utilizar as regras 
do sistema de numeração decimal, para leitura e 
escrita, comparação, ordenação e arredondamento 
de números naturais de qualquer ordem de 
grandeza. 2. Resolver problemas com dados 
apresentados de maneira organizada por meio de 
tabelas simples e tabelas de dupla entrada.  

Sequência 4: Utilizar o sistema monetário brasileiro 
em situações-problema.  

Sequência 5: 1. Utilizar o sistema monetário 
brasileiro em situações-problema. 2. Utilizar a 
decomposição das escritas numéricas para a 
realização do cálculo mental exato e aproximado em 
adições e subtrações. 3. Utilizar a decomposição das 
escritas numéricas para a realização de cálculos em 
adição e subtração. 4. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais.  

  

  

  

Segunda Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 6: 1. Analisar, interpretar e resolver 

situações-problema, compreendendo os diferentes  

  

  

  

• Utilizar as 
regras do sistema 
de numeração 
decimal para 
leitura ou escrita, 
comparação ou 
ordenação de 
números naturais.  

• Resolver 
situaçõesproblema, 
compreendendo  
diferentes 
significados das 
operações do 
campo aditivo 
envolvendo 
números naturais.  

• Resolver 
situações 
problema, 
compreendendo  
diferentes 
significados das 
operações do 
campo  
multiplicativo 

envolvendo 

números 

naturais. • 

Calcular o 

resultado de 

adições ou 

subtrações  

com números  

naturais, pelo uso  
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• Diferentes 
representações  
de um número 

racional 

(fracionaria e 

decimal) • 

Números 

racionais no 

contexto diário  

• Fração: 
significado de parte-
todo  

  

Espaço e forma  

• Movimentação 
no espaço  

• Construção de 

itinerários • Plano 

cartesiano / uso de 

coordenadas  

• Planificação • 

Poliedros: 

propriedades  

  

Grandezas e 
medidas  

• Resolução de 
problemas  

• Sistema 

monetário brasileiro • 

Medidas de 

comprimento, massa 

e capacidade 

(escritas na forma 

decimal)  

  

Tratamento da 

informação  

significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais.  
2. Utilizar procedimentos próprios para a realização 
de cálculos da multiplicação e divisão.  

Sequência 7: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais.  
2. Utilizar procedimentos próprios para a realização 
de cálculos da multiplicação e divisão.  

Sequência 8: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais. 2. 
Utilizar procedimentos próprios para a realização de 
cálculos da multiplicação e divisão. 3. Reconhecer 
elementos e propriedades de poliedros, explorando 
planificações de algumas dessas figuras.   

Sequência 9: 1. Reconhecer números racionais no 

contexto diário, fazendo a leitura dos números 

racionais de uso frequente, na representação 

fracionaria e na representação decimal. 2. Identificar 

fração com significado de parte-todo. 3. Resolver 

situações problema que envolvam o uso de medidas 

de comprimento, massa e capacidade, 

representadas na forma decimal. 4. Reconhecer que 

os números racionais admitem diferentes (infinitas) 

representações na forma fracionaria.  

de técnicas 

operatórias 

convencionais. • 

Calcular o 

resultado de 

multiplicações ou 

divisões com 

números naturais, 

pelo uso de 

técnicas 

operatórias 

convencionais.  

• Interpretar 
representações no 
plano cartesiano, 
usando 
coordenadas.  

• Reconhecer 
elementos e 
propriedades de 
poliedros, 
explorando 
planificações de 
algumas dessas 
figuras.  

• Resolver 

situaçãoproblema 

utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro. • Ler 

números racionais 

de uso frequente, 

na representação 

fracionaria e na 

representação 

decimal.  

• Utilizar 
fração com 
significado de 
parte-todo.  

• Resolver 

problema que 

envolva o uso de 

medidas de 

comprimento, 

massa ou  
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• Resolução de 
problemas  

• Interpretação 

de tabelas simples e 

de dupla entrada  

 capacidade, 

representadas na 

forma decimal. • 

Resolver 

situaçãoproblema 

com dados 

apresentados por 

meio de tabelas 

simples ou 

tabelas de dupla 

entrada.  

  

2º BIMESTRE  

(3ª e 4ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações com  
números 

naturais • 

Sistema de 

numeração decimal  

• Decomposição 

de escritas 

numéricas • 

Resolução de 

problemas do campo  

aditivo e multiplicativo  

• Procedimentos 
próprios (dos alunos) 
de cálculo de 
multiplicação e 
divisão  

Números e 
operações com  
números 
racionais  

• Situações-

problema do campo 

aditivo e 

multiplicativo  

• Procedimentos 

pessoais de cálculo 

de números racionais 

Terceira Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 10: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais. 2. 
Relacionar representações fracionárias e 
representação decimal de um mesmo número 
racional. 3. Comparar e ordenar números 
racionais de uso frequente, na representação 
fracionária e na representação decimal, 
localizando-os na reta numérica.  

Sequência 11: 1. Comparar e ordenar números 
racionais de uso frequente, na representação 
fracionária e na representação decimal, 
localizando-os na reta numérica. 2. Relacionar 
representações fracionárias e representação 
decimal de um mesmo número racional. 3.  
Identificar frações equivalentes.  

Sequência 12: 1. Reconhecer elementos e 
propriedades de poliedros, explorando 
planificações de algumas dessas figuras. 2. 
Resolver problemas envolvendo o número de 
vértices, faces e arestas de um poliedro.  

Sequência 13: 1. Utilizar unidades usuais de 

tempo e temperatura em situações-problema. 2. 

Resolver problemas com dados apresentados de 

maneira organizada por meio de tabelas simples e 

tabelas de dupla entrada. 3. Ler horas em relógios 

digitais e de ponteiros.  

 

• Relacionar 

representações 

fracionária e 

decimal de um 

mesmo número 

racional. • 

Comparar ou 

ordenar números 

racionais de uso 

frequente, na 

representação 

fracionária e na 

representação 

decimal.  

• Localizar  

números  

racionais na reta 
numérica.  

• Identificar 
frações 
equivalentes.  

Analisar, 
interpretar e 
resolver situações 
problema, 
compreendendo 
alguns 
significados das 
operações do 
campo aditivo, 
envolvendo 
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na forma decimal  

• Comparação e 
ordenação  

• Frações 
equivalentes  

• Relação entre 
representação 
fracionária e decimal  

Espaço e forma  

• Propriedades e 
planificação de 
poliedros  

• Resolução de 
problemas envolvendo 
número de vértices, 
faces e arestas  

• Ângulos retos  

• Propriedades 
de polígonos e 
círculos  

Grandezas e 
medidas  

• Situações-

problema com 

medidas de tempo e 

temperatura, medidas 

de comprimento, 

massa e capacidade • 

Horas em relógios de 

ponteiros e digitais. 

Tratamento da 
informação  

Resolução de 

problemas • Análise e 

interpretação de 

tabelas simples e de 

dupla entrada 

 

Quarta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 14: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais. 2. 
Utilizar procedimentos próprios para a realização 
de cálculos da multiplicação e divisão.  

Sequência 15: 1. Resolver situações-problema 
que envolvam o uso de medidas de comprimento, 
massa e capacidade, representadas na forma 
decimal. 2. Utilizar procedimentos pessoais de 
cálculo para resolver adições com números 
racionais apresentados na forma decimal.  

Sequência 16: 1. Compreender e utilizar as 
regras do sistema de numeração decimal, para 
leitura e escrita, comparação, ordenação e 
arredondamento de números naturais de qualquer 
ordem de grandeza. 2. Analisar, interpretar e 
resolver situações-problema, compreendendo 
alguns significados das operações do campo 
aditivo, envolvendo números racionais, sem uso 
de regras. 3. Utilizar procedimentos pessoais de 
cálculo para resolver adições com números 
racionais apresentados na forma decimal.  

Sequência 17: 1. Reconhecer elementos e 

propriedades de polígonos e círculos. 2. Identificar 

ângulos retos. 

números 
racionais, sem uso 
de regras.  

• Reconhecer 
elementos e 
propriedades de 
poliedros, 
explorando 
planificações de 
algumas dessas 
figuras.  

• Resolver 
situação problema 
envolvendo o  
número de  

vértices, faces e 

arestas de um 

poliedro. • 

Reconhecer 

elementos e 

propriedades de 

polígonos e 

círculos. • 

Identificar 

ângulos retos. • 

Resolver 

situação 

problema 

utilizando 

unidades usuais 

de tempo e 

temperatura. • 

Ler horas em 

relógios digitais e 

de ponteiros.  

  

  

3º BIMESTRE  

(5ª e 6ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  
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Números e 
operações com  
números naturais  

• Situações-

problema do campo 

aditivo e 

multiplicativo • Uso 

dos sinais 

convencionais (+, -, 

x, : e =)  

• Exploração de 

regularidades das 

operações 

Números e 

operações com  

números 
racionais  

• Situações-
problema do campo 
aditivo e 
multiplicativo  

• Procedimentos 
pessoais de cálculo 
de multiplicação e 
divisão  

• Comparação e 
ordenação de 
números racionais  

• Exploração de 

regularidades nas 

operações • Frações 

equivalentes • Escrita 

de representações 

fracionárias e 

decimais com o 

apoio de 

representações 

gráficas  

Espaço e forma  

• Propriedades 

de polígonos e 

círculos • 

Características de 

figuras (rigidez 

triangular)  

Quinta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

  

Sequência 18: Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais.  

Sequência 19: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo alguns 
significados das operações do campo 
multiplicativo, envolvendo números racionais, sem 
uso de regras. 2. Calcular o resultado de algumas 
multiplicações e divisões de números racionais, 
por meio de estratégias pessoais.  

Sequência 20: 1. Reconhecer elementos e 
propriedades de polígonos e círculos. 2. Estudar 
características de figuras como a rigidez triangular. 
3. Identificar ângulo reto, agudo e obtuso. 4. 
Identificar ângulos sob a perspectiva de mudança 

de direção e resolver situações-problema de 
movimentação, envolvendo essa ideia.  

Sequência 21: Resolver problemas com dados 
apresentados de maneira organizada por meio de 
gráficos de linhas.  

  

Sexta Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

  

Sequência 22: 1. Utilizar sinais convencionais (+, , 
x, : e =) na escrita de operações. 2. Explorar 
regularidades nos resultados de operações com 
números naturais.  

Sequência 23: Identificar e produzir diferentes 
escritas nas representações fracionária e decimal 
com o apoio em representações gráficas.  

Sequência 24: 1. Compor e decompor figuras 
planas. 2. Identificar que qualquer polígono pode 
ser composto a partir de figuras triangulares.  

Sequência 25: 1. Calcular o perímetro de figuras 

triangulares. 2. Calcular a área de figuras 

triangulares pela decomposição de figuras 

quadrangulares. 3. Fazer leitura de informações 

apresentadas por meio de porcentagens, 

divulgadas na mídia e presentes em folhetos 

comerciais.  

Resolver 
situações 
problema  
compreendendo 
significados das 
operações do 
campo aditivo e 
multiplicativo 
envolvendo 
números naturais.  

• Resolver 
situações 
problema  
compreendendo 
significados das 
operações do 
campo  
multiplicativo, 

envolvendo 

números 

racionais na 

forma decimal. • 

Calcular o 

resultado de 

algumas 

operações com 

números  

racionais, por 

meio de 

estratégias 

pessoais. • 

Reconhecer 

elementos e 

propriedades de 

polígonos e 

círculos. • 

Compor e 

decompor figuras 

planas. • 

Identificar ângulo 

reto, agudo e 

obtuso. • 

Resolver 

situação 

problema com 

dados 

apresentados por  
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• Medidas de 

ângulos internos de 

um polígono • 

Composição e 

decomposição de 

figuras planas • 

Constituição dos 

polígonos (figuras 

triangulares)  

• Movimentação 

no espaço 

Grandezas e 

medidas  

• Situações-

problema  

• Utilização de 

ângulos para 

movimentação • 

Ângulos reto, agudo e 

obtuso • Cálculo de 

perímetro e área de 

figuras triangulares  

Tratamento da 
informação  

• Situações-

problema  

• Gráfico de 

linhas  

• Leitura de 
informações 
divulgadas na mídia  

(porcentagens)  

  

 meio de gráficos 
de linhas.  

• Calcular a 

medida do 

perímetro de 

figuras 

triangulares. • 

Calcular a 

medida da área 

de figuras 

triangulares pela  

decomposição de 

figuras 

quadrangulares. • 

Interpretar 

informações 

apresentadas por 

meio de 

porcentagens.  
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4º BIMESTRE  

(7ª e 8ª Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem do EMAI)  

Conteúdos  Expectativas de Aprendizagem  Habilidades  

Números e 
operações com  
números naturais 
• Sistema de 
numeração decimal 
decomposição de 
escritas na forma 
polinomial  

• Cálculo de 

adição e subtração • 

Resolução de 

problemas do campo  

aditivo e multiplicativo 

• Formulação de 

situações-problema  

Números e 
operações com  
números 
racionais  

• Situações-

problema  

• Porcentagem 
no contexto diário  

 

  

Sétima Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

Sequência 26: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais. 2. 
Reconhecer a composição e decomposição de 
números naturais em sua forma polinomial. 3. 
Reconhecer e utilizar medidas como o metro 
quadrado e o centímetro quadrado.  

Sequência 27: 1. Analisar, interpretar e resolver 
situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados das operações do campo aditivo e 
multiplicativo envolvendo números naturais. 2. 
Resolver situações-problema que envolvam o uso 
da porcentagem no contexto diário, como 10%, 
20%, 50%, 25%.  

Sequência 28: 1. Identificar as possíveis maneiras 
de combinar elementos de uma coleção e de 
contabilizá-las usando estratégias pessoais. 2. 
Resolver situações-problema que envolvam o uso 
da porcentagem no contexto diário, como 10%, 
20%, 50%, 25%. 3. Resolver problemas que 
envolvem diferentes representações de números 
racionais.  

Sequência 29: 1. Ampliar e reduzir figuras planas 
pelo uso de malhas. 2. Reconhecer e utilizar 
medidas como o metro quadrado e o centímetro 

quadrado. 3. Resolver situações-problema que 
envolvam o cálculo de distâncias.  

 

 

• Resolver 
situações 
problema,  
compreendendo 

os diferentes 

significados das 

operações do 

campo aditivo e 

multiplicativo 

envolvendo 

números naturais. 

(duas ou três 

operações). 

• Utilizar sinais 

convencionais (+, 

-, x, : e =) na 

escrita de 

operações. • 

Resolver situação 

problema que 

envolva 

diferentes 

representações 

de números 

racionais.  

• Resolver 
situação 
problema que 
envolva o uso da 
porcentagem no  
contexto diário, 
como  
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Espaço e forma  

• Ampliação e 
redução de figuras  

• Construção de 
figuras simétricas  

• Identificação de 

eixo de simetria • 

Identificação de 

quadriláteros 

observando relações 

entre seus lados  

Grandezas e 
medidas  

• Situações-

problema  

• Metro e 
centímetro quadrados  

• Cálculo de 

distâncias • Avaliação 

de resultado de 

medição 

Tratamento da 

informação 

• Situações-

problema de 

combinatória e 

probabilidade  
 

 

 

 

 

 

Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem  

  

Sequência 30: Formular situações-problema, 
compreendendo diferentes significados das 
operações do campo aditivo e multiplicativo 
envolvendo números naturais.  

Sequência 31: Resolver situações-problema que 
envolvam o uso da porcentagem no contexto 
diário, como 10%, 20%, 50%, 25%.  

Sequência 32: 1. Construir figuras simétricas a 
uma figura dada. 2. Identificar eixos de simetria 
num polígono. 3. Identificar semelhanças e 
diferenças entre polígonos, usando como critério 
os eixos de simetria. 4. Identificar quadriláteros 
observando as relações entre seus lados 
(paralelos, congruentes e perpendiculares).  

Sequência 33: 1. Identificar quadriláteros 

observando as relações entre seus lados 

(paralelos, congruentes e perpendiculares). 2. 

Explorar a ideia de probabilidade em situações 

problema simples. 3. Avaliar a adequação do 

resultado de uma medição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%, 20%, 50%, 

25%. • Resolver 

situação 

problema que 

envolva 

combinação de 

elementos de 

uma coleção e 

de  

contabilizá- las 
usando 
estratégias 
pessoais.  

• Resolver 

situação 

problema 

envolvendo a 

ideia de 

probabilidade. • 

Identificar eixos 

de simetria num 

polígono.  

Identificar 

quadriláteros 

observando as 

relações entre 

seus lados 

(paralelos, 

congruentes e 

perpendiculares). 

• Ampliar ou 

reduzir figuras 

planas pelo uso 

de malhas. • 

Avaliar a  

• adequação 

do resultado de 

uma medição. • 

Reconhecer e 

utilizar medidas 

como o metro 

quadrado e o 

centímetro 

quadrado. 
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Ciências da Natureza  1º 
Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do primeiro ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de 

aprendizagem para que o aluno tenha:  

  

 Aprendido a ser corresponsável pelo cuidado e manutenção do ambiente.  

 Conhecido o ciclo de vida das plantas.  

 Conhecido as diferentes características e ciclos de vida dos animais.  

 Vivenciado atividades de higiene e cuidados com seu corpo e sua alimentação.  

 Conhecido as causas da poluição ambiental e suas consequências para o Meio 

Ambiente.  

 Compreendido a importância da qualidade da água para a saúde do ser humana.  

 Conhecido a origem dos alimentos (vegetais, animais e minerais).  

 Realizado práticas de pesquisa e observação.  
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Conteúdos e Habilidades de Ciências do 1º ano   
  

  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) - Diferentes elementos dos ambientes:  

naturais, construídos e modificados.   

1    

- Observar o ambiente escolar e estabelecer 

as diferenças e semelhanças com outros 

ambientes à sua volta (plantas e animais do 

entorno – jardins e quintais; presença de 

animais e plantas nos ambientes naturais, 

construídos e modificados).  

Ser Humano e Saúde  

a)  - Cuidados com a saúde.  

1  - Buscar e coletar informações sobre as 

condições para uma vida saudável em 

relação à alimentação, higiene ambiental, 

asseio corporal e exposição ao sol.  

Recursos Tecnológicos  

a) Recursos tecnológicos disponíveis para 

uma boa higiene bucal.  

1  - Utilizar corretamente fio dental, escova 
dental, pasta de dente etc.   

  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) Animais domésticos e silvestres.  

  

  

11 - Reconhecer a diferença entre os animais de 

convívio doméstico e silvestre.    

Ser Humano e Saúde  

  

a) Doenças transmitidas pelos animais 

domésticos aos homens.  

  

  

1 - Conhecer algumas doenças transmitidas aos 
homens pelos animais domésticos (bicho 
geográfico, escabiose, micoses, raiva, 
toxoplasmose).  

  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Campanhas preventivas contra doenças 
nas mídias sociais.  
  

  

1 - Reconhecer a importância das campanhas 

para combate à Dengue, Zika, Chicunguia e 

Raiva, veiculadas nas mídias sociais.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 1º ano   

  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) Causas da poluição ambiental.  

  

b) Produção de resíduos pelo ser 
humano.  
  

c) Uso racional da água.  

  

1 - Pesquisar sobre alguns fatores que levam à 
poluição ambiental como: incêndios, 
atividades industriais, poluição rodoviária etc.  
  

2 - Reconhecer como as pessoas produzem 
resíduos e como isto afeta o meio ambiente.  
  

3 - Conhecer e praticar hábitos de economia e 

uso racional da água.  

Ser Humano e Saúde  

  

a) Água potável e não potável.  

  

  

  

1 - Compreender os conceitos de água potável 
e não potável.  

2 - Reconhecer a importância da qualidade da 

água para a saúde do ser humano.  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Processos utilizados para a purificação 

da água.  

  

  

1 - Conhecer os processos mais usuais para a 

purificação da água (filtragem).   

   

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) Ciclo de vida das plantas.  

  

  

11 - Observar, registrar, comparar a germinação das 

plantas e as mudanças que ocorrem em seu 

crescimento.  

Ser Humano e Saúde  

  

    a) A origem dos alimentos: animal, 

vegetal e mineral.  

  

  

1 - Pesquisar e identificar a origem dos alimentos 
(vegetais, animais e minerais).  

  

Recursos Tecnológicos  

  

     a) Reutilização de materiais: redução do 

consumo, reciclagem, reaproveitamento.  

  

1 – Perceber o impacto do acúmulo de lixo não 

reciclado na poluição ambiental, desenvolvendo 

atitudes de preservação e respeito ao meio 

ambiente,   
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Ciências da Natureza  2º 
Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 2º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

 Identificado os elementos vivos e não vivos em diferentes ambientes.  

 Conhecido as características de alguns animais em diferentes ambientes.  

 Identificado as diferentes fases da vida dos seres humanos.  

 Conhecido as condições favoráveis para o desenvolvimento e prevenção da saúde.  

 Conhecido os órgãos dos sentidos.  

 Compreendido a importância dos recursos tecnológicos para a melhoria da qualidade 

de vida dos seres vivos.  

 Compreendido que os objetos são feitos de diferentes materiais de acordo com sua 

utilização.  

 Realizado práticas de pesquisa e registros.  
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Conteúdos e Habilidades de Ciências do 2º ano   
  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente   

  

 O ambiente à nossa volta.  

  

  

1)  Identificar os elementos vivos e não 
vivos nos diferentes ambientes.  

  

Ser Humano e Saúde  

  

 Seres humanos: fases da vida.  

  

  

1)  Buscar e coletar informações sobre as 
fases da vida dos seres humanos.  

  

Recursos Tecnológicos  

  

 Diferentes materiais utilizados na 

fabricação dos objetos do cotidiano.  

  

  

1)  Compreender que os objetos são feitos 
de diferentes materiais.   

  

  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

 A água  

  

1) Reconhecer a importância da água em 
nossa vida;  

  

Ser Humano e Saúde  

  

 Cuidados com a saúde.  

  

1) Buscar e coletar informações sobre as 
condições para o desenvolvimento e 
preservação da saúde; atitudes 
favoráveis em relação à alimentação, 
higiene ambiental, asseio corporal e 
exposição ao sol.  

  

Recursos Tecnológicos  

  

 A tecnologia e alguns materiais 

utilizados para a melhoria da vida 
do ser humano.  

  

  

1) Compreender o uso dos conhecimentos 
tecnológicos para a melhoria da vida do 
ser humano.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 2º ano  
  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

 Os animais nas cidades.   

  

1) Buscar, coletar e registrar informações 
sobre a variedade de animais 
encontrados nas cidades.   

  

Ser Humano e Saúde 

 O corpo humano.  

  

1) Identificar os órgãos responsáveis pelo 
tato, pela visão, pela audição, pelo olfato 
e pela gustação;  

2) Entender como percebemos o ambiente 
por meio dos sentidos;  

3) Relacionar as partes do corpo humano 

com os cinco sentidos.  

Recursos Tecnológicos  

  

 Matérias-primas para a produção de 

diferentes objetos.   

  

  

1) Conhecer algumas matérias-primas para 
a produção de objetos.  

  

  

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

Ambiente  

  

• Produção de resíduos pelo ser 
humano;  
  

  

• Redução de consumo, reutilização e 

reciclagem de materiais;  

  

1) Reconhecer como as pessoas produzem 
resíduos e como isso afeta o meio 
ambiente;   

  

2) Relacionar doença, a falta de cuidados 
com o lixo;  

  

3) Desenvolver atitudes de preservação e 

respeito ao meio ambiente;  

Recursos Tecnológicos  

  

 Instrumentos para a marcação da 

passagem do tempo.   

  

1) Conhecer diferentes tecnologias para 

marcação do tempo.  
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Ciências da Natureza  3º 
Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 3º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

  

 Compreendido a constituição e a importância do ar para a vida no planeta.  

 Compreendido como se dá a propagação do som.  

 Conhecido as consequências e prejuízos da poluição do ar e sonora aos seres vivos.  

 Compreendido que a força do vento gera energia.  

 Conhecido os tipos de composição, uso e cuidados relacionados ao solo.  

 Conhecido a utilidade das rochas e minerais na construção civil.  

 Conhecido a estrutura e a função do esqueleto humano.  

 Conhecido a importância, as propriedades, os estados físicos e o ciclo da água no 

planeta.  

 Vivenciado e valorizado atitudes e ações relacionadas ao uso racional da água.  

 Conhecido a importância dos processos de tratamento da água para a saúde.  

 Pesquisado, investigado, levantado hipóteses, experimentado e elaborado conclusões 

sobre diferentes fenômenos.   
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 3º ano   
  

  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) A  importância  do  ar: 

 definição, características.  

  

  

  

  

  

  

1 - Compreender que o ar é uma mistura de 
gases e a sua importância na vida do 
planeta.  

  

  

Ser Humano e Saúde  

  

a) Poluição do ar e prejuízos à saúde.  

  

  

  

b) Poluição sonora.  

  

  

  

1 - Perceber que a poluição presente no ar 
reflete sobre a qualidade do ar e causa 
prejuízos aos seres vivos.  

  

2 - Compreender como a poluição sonora 
pode afetar a saúde.   
  

   

 2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS    HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) O solo  

  

 1    

- Conhecer os diferentes tipos de solos; 

composição do solo; uso racional do 

solo; cuidados para evitar erosão e 

deslizamentos.  

Ser Humano e Saúde  

  

a)  O esqueleto humano.  

 1    

-  Conhecer a estrutura e a função do 
esqueleto humano.  
   

Recursos Tecnológicos  

  

a)  Técnicas de recuperação do solo.   

 

1  

  

  

- Conhecer métodos para reduzir o 

problema de deslizamento de terra 

devido a água das chuvas.   
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 3º ano   

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) A presença da água na natureza:  

  

  

b) O uso racional da água.  

  

1 - Reconhecer a presença da água em diversos 
ambientes da Terra :  

- Propriedades da água;  

- Os estados físicos da água;  

- O ciclo da água;  

- A importância da água para o ambiente.  

  

2 - Relacionar a importância da água em nossa 

vida.   

Ser Humano e Saúde  

  

a) Doenças transmitidas pela água.  

  

  

1 - Conhecer as propriedades favoráveis à 

preservação da saúde, relacionados ao 

tratamento da água para a prevenção das 

doenças.  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Tratamento da água.  

b) Reutilização da água.  

  

       1- Conhecer alguns processos para o tratamento 
da água.  

  

2  - Discutir maneiras de reutilizar a água de 

modo racional.  

  

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) Produção de resíduos pelo ser 
humano.  
  

b) Redução de consumo, reutilização e 

reciclagem de materiais.   

  

1 - Reconhecer como as pessoas produzem 
resíduos e como isto afeta o meio ambiente.   

2 -Desenvolver atitudes de preservação e 

respeito ao meio ambiente.  

Ser Humano e Saúde  

  

a)  Importância do cuidado com o lixo para 

a manutenção da saúde.   

1 - Reconhecer a falta de cuidado com o lixo às 

doenças.  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Reciclagem.  

   1- Pesquisar e comunicar informações obtidas 
sobre o processo de reciclagem de materiais.   

  

2 - Compreender como a reciclagem pode diminuir a 

poluição ambiental.  



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

   

Ciências da Natureza  4º 
Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 4º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

  

 Conhecido como se formou o Planeta Terra.  

 Identificado a diversidade das plantas e animais existentes no Planeta.  

 Aprendido as diferentes funções de fungos e bactérias no meio ambiente e para aos 

seres vivos.  

 Compreendido as relações existentes entre os sistemas digestório, respiratório e 

excretor.  

 Compreendido a influência da alimentação no crescimento, desenvolvimento e saúde 

do ser humano.  

 Desenvolvido hábitos de higiene (asseio corporal e ambiental).  

 Conhecido técnicas de conservação dos alimentos.  

 Conhecido processos de transformação de matéria-prima em produto.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 4º ano    
1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Formação do Planeta Terra.  

b) Atmosfera Terrestre  

  

1 - Compreender como é formado o Planeta  

Terra.  

2 - Compreender que a atmosfera faz parte do 
Planeta Terra e que as condições podem ser 
dinâmicas.  

.  

Ser Humano e Saúde a) 
Processo digestório  
b) Aparelho respiratório  

  

1 -  Conhecer e registrar dados sobre o 
percurso dos alimentos ingeridos e o processo 
digestório dos seres humanos.  

2 - Buscar e coletar informações sobre o 

aparelho respiratório.  

Recursos Tecnológicos  

a) Técnicas industriais para conservação 
dos alimentos.  
  

  

  

1 - Investigar sobre as técnicas utilizadas pelas 

indústrias para a conservação dos alimentos.  

   

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Produção de resíduos pelo ser 
humano  

b) Redução de consumo, reutilização e 
reciclagem.  
  

  

1 - Reconhecer como as pessoas produzem 
resíduos e como isto afeta o meio ambiente.  

2 - Relacionar a falta de cuidado com o lixo à 
doença   
Desenvolver atitudes de preservação e 

respeito ao meio ambiente.  

Ser Humano e Saúde  

a) Função dos alimentos (construtores, 
reguladores e energéticos).  
  

  

b) Tipos de nutrientes.  

  

1 - Investigar sobre a função dos alimentos 
(construtores, reguladores e energéticos) no 
processo digestório.  
  

2 - Conhecer os diferentes tipos de nutrientes 

dos alimentos.   

Recursos Tecnológicos  

  

a) Previsão do tempo.  

  

1 - Conhecer tecnologias desenvolvidas para 

realizar a previsão do tempo.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 4º ano  
  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Classificação dos seres vivos.  

b) Uso racional da água  

  

1 - Identificar a diversidade de animais e plantas 
em relação às suas diferentes características.  

2 - Reconhecer a importância da água em nossa 

vida.  

Ser Humano e Saúde a) 
Aparelho excretor.  
  

  

b) Desenvolvimento de hábitos de higiene.  

  

1 - Buscar e coletar e comunicar informações 
sobre o aparelho excretor.  

  

2 - Comunicar oralmente e por escrito a 
importância da construção de hábitos de 
higiene (asseio corporal e ambiental).  
  

Recursos Tecnológicos  

a)  Estação de tratamento de água e esgoto.  

  

1 - Conhecer como funciona uma estação de 
tratamento de água e de esgoto e a sua 
importância para a manutenção da qualidade 
da água.  

  

   

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Matéria prima e produto.  

b) Funções das bactérias e dos fungos 
para o homem e o meio ambiente  
  

  

  

1 - Identificar do que são feitos diferentes 
objetos.  

2 - Reconhecer as diferentes funções das 
bactérias e dos fungos para o homem e par ao 
meio ambiente.  
  

Ser Humano e Saúde  

  

a)  Respiração, circulação e excreção, 
integrados com o processo digestório.  

  

1- Buscar e coletar informações sobre os sistemas 

digestório, respiratório e excretor.  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Transformação de matéria– prima em 

produto através da tecnologia. .  

  

1 - Conhecer alguns processos de transformação 
de  matéria prima em produto através do uso 
de diferentes tecnologias.  
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Ciências da Natureza  5º 
Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

Ao final do ano, o professor deverá ter propiciado 100 % de situações de aprendizagem para 

que o aluno tenha:  

 Conhecido a história da vida no Planeta Terra.  

 Conhecido e compreendido o que e quais são os biomas brasileiros.  

 Conhecido os processos de transformação de energia.  

 Refletido sobre as modificações fisiológicas ocorridas ao longo da vida dos seres 

humanos.  

 Compreendido as mudanças que ocorrem nos organismos femininos e masculinos 

durante a puberdade.  

 Conhecido a importância do sistema nervoso e a sua relação com os órgãos dos 

sentidos.  

 Conhecido a forma de reprodução dos animais e plantas.  

 Compreendido formas de obter e manter a saúde.  

 Realizado práticas de pesquisa e registros.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 5º ano   

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Uso racional da água.  

1 - Reconhecer a importância da água em 
nossa vida.  

  

Ser Humano e Saúde  

a) As fases da vida.  

b) Desenvolver hábitos de higiene.  

c) Cuidados com a saúde.  

  

1 - Identificar algumas mudanças fisiológicas 
ocorridas ao longo da vida dos seres 
humanos.  

2 - Comunicar oralmente e por escrito a 

importância da construção de hábitos de 

higiene (asseio corporal e ambiental).  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Tecnologia a favor da saúde - vacinas e 

remédios.   

  

1 - Conhecer alguns recursos tecnológicos 

utilizados na prevenção de doenças com a 

utilização de vacinais e remédios.  

   

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

a) Produção  de  resíduos  pelo 

 ser humano.  

b) Redução de consumo, reutilização de 
materiais.  

  

  

     1 -  

doenç 

2  

Relacionar a falta de cuidado com o lixo e 
as as.  
- Desenvolver atitudes de preservação e 

respeito ao meio ambiente.  

Ser Humano e Saúde  

  

a) Descobertas e transformações no 
corpo humano.  
  

  

  

  

1  - Reconhecer as mudanças que ocorrem 
nos organismos feminino e masculino 
(puberdade, adolescência, fecundação e 
sexualidade).  
  

Recursos Tecnológicos  

  

     a)  Métodos contraceptivos.  

  

1  

- Pesquisar e comunicar informações sobre 
os diferentes métodos contraceptivos com 
uso  de  tecnologia 
 (anticoncepcionais, cirurgias, 
preservativos etc.)  
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Conteúdos e habilidades de Ciências do 5º ano  
  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Ambiente  

  

a) Biomas do Brasil (caatingas, cerrados, 
pantanal, campos) e a Biodiversidade.  

  

  

  

1 - Compreender o que é um bioma.  

  

2 - Conhecer os principais biomas brasileiros e 
suas localizações.  
  

Ser Humano e Saúde  

  

       a) Adolescência e glândulas.   

  

  

  

1 - Identificar a função das glândulas no corpo 
humano.  
  

Recursos Tecnológicos  

  

         a) Processos de transformação de 
energia.  

  

  

1 - Conhecer alguns processos de 

transformação de energia na natureza por 

meio de recursos tecnológicos.   

    

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

Ambiente  

  

a)  Reprodução de plantas e animais.   
1  

  
- Conhecer as formas de reprodução de 

algumas plantas e animais.   

Ser Humano e Saúde  

  

a) Sistema nervoso; sentidos e coordenação 
motora.  

  

1    
- Conhecer a importância do sistema nervoso 
e dos órgãos dos sentidos.   
  

Recursos Tecnológicos  

  

a) Combustíveis e poluição ambiental.   

  

1  
- Conhecer o processo de fabricação de 

alguns combustíveis.  

 2    

- Pesquisar e comunicar informações sobre a 

prevenção da poluição ambiental por 

emissão de resíduos de combustíveis.   
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Ciências Humanas   
1º Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do primeiro ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de 

aprendizagem para que o aluno tenha:  

  

 Refletido sobre a sua própria história de vida.  

 Aprendido a respeitar as características individuais de cada um.  

 Conhecido o jeito de viver de outras crianças.  

 Conhecido e praticado as rotinas da casa e da escola.  

 Aprendido a localizar-se e informar sobre o espaço escolar, da casa e da vizinhança;  

 Identificado as funções exercidas dentro da escola;  

 Reconhecido as características da paisagem local e a utilização dos recursos da 

natureza;  

 Aprendido a ser corresponsável pela preservação da natureza.  
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Conteúdos e Habilidades de Ciências Humanas do 1º ano   
  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Eu e minha família  

a) Identidade: Características físicas e da 

personalidade.  

b) Família.  

c) Diferentes organizações familiares.   

d) Semelhanças e diferenças nas 

características organizacionais da sua 

família com as demais famílias.  

  

  

  

  

1) Identificar características físicas e traços 

de personalidade suas e dos seus 

colegas, demonstrando atitudes de 

respeito aos diferentes jeitos de ser das 

pessoas.  

2) Identificar as características da sua 

família, reconhecendo-se como diferente 

e semelhante dos demais membros dela.  

3) Pesquisar sobre as formas de 

organização de famílias (inclusive de 

outras etnias: indígenas,  

afrodescendentes etc.)  

4) Comparar as semelhanças e diferenças 

existentes nas formas de organizar as 

famílias.  

5) Identificar e respeitar as diferentes 

formas de organizações familiares.  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Eu e minha casa  

a) Representação da residência.  

b) Endereço da residência e os 

complementos que a compõem  

c) Rotina familiar  

  

1) Representar através de desenho a sua 

residência.  

2) Conhecer os elementos que compõem 

seu endereço  

3) Organizar a rotina familiar, observando a 

passagem do tempo.  

4) Perceber as diferenças existentes na 

rotina do dia e da noite.  

5) Comparar a própria rotina com as dos 

colegas, observando semelhanças e 

diferenças.  
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Conteúdos e habilidades de Ciências Humanas do 1º ano   

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Escola  

a) A escola – localização e 

características físicas.  

b) Identificação da escola.  

c) Quadro de funcionários da escola.  

d) Valorização da escola.  

e) Rotina escolar  

1) Identificar a localização da escola.  

2) Perceber as características físicas da escola, 

localizando a sala de aula e demais espaços 

utilizados dentro dela.  

3) Refletir e propor mudanças no espaço escolar, em 

função das necessidades da turma.  

4) Conhecer a origem do nome da escola.  

5) Identificar as pessoas que trabalham na escola: 

nome e função.  

6) Respeitar as diferentes funções exercidas por 

todas as pessoas que trabalham na escola.  

7) Conhecer seus direitos e deveres, contribuindo 

para a valorização da escola.  

8) Organiza-se perante a rotina escolar, observando 

a passagem do tempo  

9) Perceber as diferenças e semelhanças entre a 

rotina familiar e a escolar, identificando a função 

da escola.  

    

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

Meu lugar no mundo  

a) Documentos pessoais.  

b) Respeito às pessoas e ao bem 

público (escola e bairro).  

  

c) Espaço da vizinhança: rua onde 

moro, comércio local, lazer, órgãos 

públicos (postos de saúde, 

delegacia, escolas).   

  

  

1) Pesquisar quais os documentos pessoais que 

possui e a função de cada um: Certidão de 

nascimento, RG, carteira de vacinação etc.  

2) Demonstrar atitudes de respeito às pessoas e à 

conservação do bem público (escola e bairro).  

3) Identificar o espaço da vizinhança e suas 

características.  

4) Reconhecer  os  grupos  da 

 comunidade  

(vizinhança) a partir de uma gravura.  

5) Reconhecer numa lista de regras, aquelas que 

são pertinentes aos espaços públicos.  
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6) Reconhecer o espaço vivido e construído a partir 

das relações sociais e das intervenções 

humanas. 
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Ciências Humanas   

2º Ano do Ensino Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 2º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

 Identificado a organização do cotidiano individual e coletivo.  

 Aprendido a respeitar as características individuais e familiares.  

 Conhecido história do bairro através dos tempos até o momento atual e refletido sobre 

a sua importância na construção do sujeito histórico.  

 Identificadas as semelhanças e diferenças nas tarefas familiares no decorrer do 

tempo.  

 Aprendido a respeitar e a participar das tarefas familiares.  

 Conhecido e refletido sobre a importância do patrimônio histórico/ escola, para a 

construção da cidadania.  

 Compreendido o espaço geográfico onde está inserido: casa/ escola/ vizinhança;  

 Conhecido e respeitado a moradia de cada um e o espaço onde mora, assim como as 

diferenças ocorridas nas moradias ao longo do tempo.  

 Conhecido as características de cada ser humano e as suas relações sociais;  

Compreendido as formas de preservação das diferentes paisagens.  
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Conteúdos e Habilidades de Ciências Humanas do 2º ano   

 1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

    A Família  

  

a) Famílias antigas e 

contemporâneas.  

  

1) Pesquisar sobre a existência de diferentes 

famílias;  

  

2) Perceber que todas as famílias passam por 

mudanças e têm sua própria história;  

  

  

   As moradias  

  

a) Tipos de moradia  

  

b) Lugares onde se mora/ 
residem.  

  

  

  

  

1) Identificar as diferenças entre as famílias do 

passado e do presente e suas moradias;  

  

2) Participar de situações coletivas onde o aluno 
possa valorizar e respeitar e identificar a moradia 
de cada um em diferentes espaço e tempo;  
  

3) Compreender a necessidade de manter os 

ambientes de convivência limpos e organizados;  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

     O bairro  

  

a) História do bairro/comunidade  

  

1) Pesquisar  e  conhecer  a  história 

 do bairro/comunidade;  

2) Identificar elementos naturais e culturais em 

diferentes paisagens do bairro;  

      A escola  

  

a) História da escola – passado e 

presente.  

b) Percurso casa/escola.  

c) A escola como patrimônio 

público e sua relação com a 

história do bairro/ comunidade 

onde está inserida  

d) A valorização e a parceria entre 

a escola e a comunidade  

  

1) Pesquisar a história da escola, por meio da linha 

do tempo.  

2) Conhecer o percurso casa/escola;  

3) Registrar o percurso casa/escola por meio de 

desenho  

4) Conhecer a escola como patrimônio público;  

5) Respeitar as diferenças existentes entre o grupo 

de alunos da sala de aula e da escola;  

6) Identificar atitudes que contribuem para a 

preservação da escola no bairro/ comunidade;  

7) Destacar as parcerias existentes entre escola e 

comunidade  
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Conteúdos e Habilidades de Ciências Humanas do 2º ano  
  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

A cidade  

  

a) O centro da cidade e os demais 

bairros  

b) Bairros vizinhos da escola  

c) Os  elementos  naturais 

 e culturais  

d) Meios de Transporte da cidade 

e as regras de trânsito.   

  

  

1) Caracterizar as paisagens da cidade;  

2) Conhecer as divisões das cidades em bairros;  

3) Pesquisar e conhecer os nomes e as 

características (econômicas, culturais e sociais) 

dos bairros vizinhos ao do aluno;  

4) Relacionar as características (econômicas, 

culturais e sociais) entre os bairros pesquisados 

e o centro;  

5) Pesquisar e comunicar informações coletadas 

sobre os problemas ambientais mais frequentes 

nas cidades  

6) Identificar os meios de transporte  

7) Conhecer a utilidade dos sinais de trânsito e os 

cuidados no trânsito no dia a dia.  

  

   

 4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  A diversidade sociocultural  

a) Respeito ao outro   

  

  

1)  Respeitar as diferenças existentes no contexto 

histórico vivido  

A vida no campo  1) Participar de situações de pesquisa que permitam 

ao aluno relacionar e conhecer as diferentes 

paisagens;   

2) Identificar e localizar os elementos naturais e 

culturais do campo;  

  

3) Refletir sobre as relações entre as pessoas que 

vivem na Zona Rural: condições de vida; histórias; 

tipos de trabalho; identidade com o lugar;  

4) Demonstrar atitudes de valorização e preservação 

das paisagens naturais.  
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História  3º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 3º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

 Conhecido as diferentes formas de registro histórico.  

 Compreendido o conceito de município.  

 Conhecido os aspectos socioculturais do município assim como seus patrimônios, 

monumentos e símbolos.  

 Identificado os costumes e tradições da população do Vale do Paraíba.  

 Refletido sobre os aspectos socioculturais da região Vale- paraibana no passado 

e nos dias atuais.  
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Conteúdos e habilidades de História do 3º ano  
  

  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Fontes de pesquisa: vestígios 

deixados pelo ser humano no decorrer 

do tempo.  

  

  

  

  

  

b) O município.  

  

  

  

  

  

1) Conhecer os meios pelos quais a história é 

construída e registrada.  

  

2) Compreender o conceito de fonte histórica e 

os diferentes tipos de fontes: orais, escritas, 

materiais.  

  

  

3) Compreender o conceito de município.  

  

4) Conhecer a estrutura administrativa dos 

municípios.  

  

  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) História de Jacareí  

  

  

  

b) Símbolos de Jacareí (bandeira, brasão).  

  

  

5) Conhecer a história da cidade de Jacareí:  

fundação e formação da população.  

  

6) Conhecer os monumentos históricos de 

Jacareí: museu, mercado municipal, igrejas, 

escola agrícola etc.  

  

1) Pesquisar e comunicar informações sobre os 

símbolos de Jacareí.  
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Conteúdos e habilidades de História do 3º ano   
   

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) A população do Vale do Paraíba.  

  

  

b) A cultura popular Valeparaibana.  

  

1) Conhecer as etnias que formaram a 

população do Vale do Paraíba.  

  

2) Pesquisar os costumes e as tradições do povo 

do Vale do Paraíba (comidas, vestimentas, 

língua, religião, festas, tradições, vocabulário 

etc).  

  

3) Identificar as mudanças e as permanências 

nas comidas, vestimentas, língua, religião, 

festas, tradições, vocabulários da população 

Valeparaibana.  

  

  

  

  

 4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

  

a)  Vale do Paraíba na atualidade.  

   

1) Identificar as mudanças e as 

permanências nas comidas, vestimentas, 

festas, tradições, vocabulários da região 

do Vale do Paraíba.  

  

2) Conhecer os avanços tecnológicos da 

atualidade.  
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História  4º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

  

Ao final do 4º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

• Resgatado e compreendido a história da sociedade brasileira.  

• Desenvolvido senso crítico sobre os acontecimentos que originaram as características 

culturais e socioeconômicas brasileiras da atualidade.  

• Conhecido e refletido sobre a contribuição da sociedade indígena, europeia e 

afrodescendentes para a construção da cidadania brasileira.  

• Discutido e refletido sobre as resistências dos povos indígenas e afrodescendentes.  

• Discutido e refletido sobre a relação da origem do Vale do Paraíba com a sua cidade.  
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Conteúdos e habilidades de História do 4º ano    

  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) As grandes navegações: espanhola e 

portuguesa.  

  

  

  

b) Início da colonização portuguesa no  

Brasil:  

 Como viviam os povos indígenas;  

 Primeiros  contatos  entre 

 os indígenas e os portugueses.  

  

  

1) Compreender que a necessidade de 

conseguir especiarias e outros produtos do 

oriente estimulou as navegações pelo 

Oceano Atlântico.  

  

2) Conhecer como ocorreram os primeiros 

contatos entre indígenas e portugueses.  

  

3) Pesquisar como os índios viviam 

antigamente nas terras brasileiras.  

  

4) Conhecer a cultura indígena.  

  

5) Pesquisar sobre as resistências dos povos 

indígenas no passado e no presente.  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) A colonização portuguesa no Brasil:  

• Extração das riquezas naturais.  

• A produção do açúcar.  

  

b) Os povos que vieram da África:  Os 

diferentes povos do continente africano.  

• A arte e a cultura africana.  

  

  

1) Conhecer como ocorreu a extração do 

Pau-brasil e dos recursos naturais 

brasileiros.  

2) Identificar os danos causados ao solo do 

Nordeste, devido a produção açucareira.  

3) Conhecer a mão-de-obra escrava: 

indígena e africana.   

4) Pesquisar sobre a resistência dos 

escravos e a luta dos afrodescendentes 

no passado e no presente – suas 

conquistas.  

5) Pesquisar sobre a cultura material e a 

arte dos povos africanos e seus 

afrodescendentes.  
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Conteúdos e habilidades de História do 4º ano  
   

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Brasil colonial: os colonos, a fundação 

das vilas e cidades.  

b) A resistência de indígenas e africanos 

escravizados.  

  

c) A economia açucareira.  

  

  

  

  

1) Pesquisar sobre o processo de fundação 

das primeiras vilas e cidades brasileiras.  

2) Conhecer os movimentos de resistência 

de indígenas e africanos na época da 

colonização.  

3) Compreender como a produção de 

açúcar contribuiu para o desenvolvimento 

do país, bem como as relações 

econômicas e sociais estabelecidas.   

  

  

  

  

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) A vinda da Família Real para o Brasil.  

  

  

b) O fim da colônia.   

  

1) Conhecer os motivos da mudança da 

Família Real Portuguesa para o Brasil e 

as mudanças ocorridas após esse fato.  

  

2) Identificar permanências e mudanças 

ocorridas no Brasil com a Proclamação da 

Independência.  
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História  5º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

Ao final do ano, o professor deverá ter propiciado 100 % de situações de aprendizagem para 

que o aluno tenha:  

 Conhecido e refletido sobre a história do Brasil Império e a sua relação com a 

formação do povo brasileiro.  

 Desenvolvido atitudes de respeito às diferenças através do conhecimento dos 

processos que contribuíram para a diversidade cultural brasileira..  

 Identificado e refletido sobre a história política no período da República, sua relação 

com os dias atuais e a construção da cidadania brasileira.  

 Refletido sobre a contribuição cultural dos períodos: Império e República na formação 

do povo brasileiro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

    

  

  

  

  



  

____________________________________________________________________________  

Supervisão de Unidade Pedagógica – 2021  
  

 

  

Conteúdos e habilidades de História do 5º ano   
    

  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Abolição da escravidão.  

  

  

b) Diversidade cultural africana.  

  

c) A economia cafeeira.  

  

1) Reconhecer a abolição da escravidão 

como resultado da luta por direitos 

humanos.  

  

2) Conhecer a diversidade cultural 

africana.  

  

3) Compreender o desenvolvimento da 

economia cafeeira.  

  

  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) A chegada dos imigrantes ao  

Brasil.  

  

  

b) A construção da diversidade cultural 

brasileira.  

  

  

c) Os períodos da história do Brasil.  

  

1) Compreender os motivos que levaram um 

grande número de imigrantes a virem para o 

Brasil.  

2) Conhecer os diferentes deslocamentos e 

acontecimentos que levaram à diversidade 

cultural da população brasileira.   

3) Respeitar as diferenças entre as etnias e 

cultural presentes na população brasileira.   

4) Localizar, na linha do tempo, os diferentes 

períodos da história do Brasil.  
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Conteúdos e habilidades de História do 5º ano  
  
  

 
3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

  

a) Revolução Industrial.   

  

  

  

b) Proclamação da república.  

   

1) Conhecer as mudanças econômicas e 

políticas ocorridas no país durante o início 

da industrialização.   

  

2) Identificar as permanências e mudanças 

ocorridas no Brasil após a Proclamação 

da República.  

  

  

  

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Relação entre crescimento urbano e 

industrialização no país.   

  

  

b) Os movimentos operários.   

  

1) Compreender como a industrialização 

afetou o crescimento das cidades e quais 

as consequências desse fenômeno.  

  

2) Reconhecer os movimentos que levaram 

à garantia dos direitos trabalhistas 

existentes na atualidade no Brasil.  
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Geografia 3º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

  

Ao final do 3º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

 Compreendido o espaço geográfico onde está inserido: bairro/ município através do 

seu espaço rural e urbano;  

 Aprendido a respeitar os vários modos de vida das pessoas nos diferentes contextos; 

 Lido e interpretado os mapas do: município, bairro e escola.  

 Pesquisado sobre os rios da cidade e as suas diversas maneiras de aproveitamento.  

 Conhecido e discutido o processo de industrialização bem como a reutilização dos 

materiais descartáveis.  
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Conteúdos e habilidades de Geografia do 3º ano  
  

 1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

  

a) Bairro: onde reside e estuda.  

  

  

  

  

   

1) Localizar no município, o bairro onde 

reside.  

  

2) Valorizar e reconhecer o bairro onde 

reside e estuda.  

  

  

  

  

  

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Município e suas paisagens  

  

  

  

  

  

  

  

b) Representação física do município.  

  

  

  

1) Diferenciar paisagem urbana e rural.  

  

2) Comparar como era o município no 

passado e como é nos dias atuais.  

  

3) Valorizar e reconhecer o município 

onde reside e estuda.  

  

4) Representar o município através de 

uma planta (visão vertical).  
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Conteúdos e habilidades de Geografia do 3º ano  

3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

a) Representação do município de 

Jacareí.  

  

b) A população do município.  

  

  

c) Rios do município.  

  

  

  

d) Agricultura do município.  

1) Ler e interpretar o mapa do município de 

Jacareí. 

2) Compreender o conceito de população e de 

migração.  

3) Pesquisar sobre a formação da população de 

Jacareí.  

4) Compreender o conceito de rio e os caminhos 

que percorre por dentro do município.  

5) Conhecer as diversas maneiras de 

aproveitamento dos rios.  

6) Pesquisar sobre os rios de Jacareí considerando 

seu aproveitamento e cuidados.  

7) Compreender o conceito de agricultura.  

8) Pesquisar os principais produtos agrícolas 

cultivados em Jacareí.  

  

4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

a) O  trabalho  na 

 indústria município.  

  

  

  

    

  

b) Transportes e comunicação do 

município.  

do  

  

1) Reconhecer algumas características do 

processo de produção industrial.  

2) Pesquisar sobre a industrialização de Jacareí.  

3) Conscientizar-se da necessidade de um 

consumo responsável.  

4) Desenvolver a criatividade para reutilizar 

materiais descartáveis.  

5) Reconhecer a necessidade que as pessoas 

têm de se deslocar e de se comunicar.  

6) Pesquisar sobre os transportes em Jacareí.  

7) Perceber a importância das regras de trânsito 

na organização e circulação de pedestres e 

veículos.  

8) Pesquisar sobre os meios de comunicação em 

Jacareí.  
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Geografia 4º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do 4º ano, o professor deverá ter propiciado 100% de situações de aprendizagem 

para que o aluno tenha:  

  

 Conhecido algumas características do Planeta Terra, bem como seus movimentos.  

 Compreendido o espaço geográfico onde está inserido: estado/ país/continente.  

 Conhecido a linguagem cartográfica.  

 Compreendido a formação da população brasileira.  

 Aprendido e discutido sobre a diversidade sociocultural e a interferência da ação 

humana como agente transformador do lugar.  
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Conteúdos e habilidades de Geografia do 4º ano  
  

 1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) O Planeta Terra   

  

  

  

  

  

b) Terra: representação, 

localização e movimentos.  

  

1) Conhecer algumas características e a estrutura do 
Planeta Terra.  

2) Conhecer a Terra como parte do Sistema Solar.  

3) Reconhecer os oceanos e continentes do Planeta 
Terra.  

4) Identificar formas de representar a superfície 
terrestre: o globo terrestre e o mapa-múndi.  

5) Conhecer: rotação e translação.  

  

 2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Brasil: Unidade Federativa.  

  

1)  Conhecer a organização política atual do Brasil.  

    

 3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

a) População brasileira.  

  

1) Compreender  a  formação  da 

 população brasileira.  

2) Identificar as principais contribuições dos 

portugueses, dos indígenas, dos africanos e dos 

diversos povos imigrantes na formação da 

cultura brasileira.  

3) Valorizar a diversidade social e cultural de nosso 

país.  

   

 4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

  

a) Organização do Brasil em 

estados e regiões.  

  

  

  

  

1) Compreender a divisão e organização 

políticoadministrativa do Brasil em estados e 

regiões, no passado e nos dias atuais.   
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Geografia 5º Ano do Ensino 
Fundamental  

  

  
Expectativas de Aprendizagem   

Ao final do ano, o professor deverá ter propiciado 100 % de situações de aprendizagem para 

que o aluno tenha:  

 Conhecido as regiões do Brasil e a sua linguagem cartográfica.  

 Conhecido a composição étnica, o crescimento e a distribuição da população do 

Brasil.  

 Refletido sobre as condições socioculturais vividas no Brasil.  

 Identificado os climas, os biomas e os relevos das Regiões do Brasil e aprendido a 

ser corresponsável pela preservação do ambiente.  
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Conteúdos e habilidades de Geografia do 5º ano   
  

1º BIMESTRE  

CONTEÚDOS  HABILIDADES  

a) O Brasil na América do Sul  

  

  

  

  

  

  

  

b) A divisão política e regional do 
Brasil  

  

  

1. Região Sudeste   

  

  

  

  

4) Reconhecer o Brasil como o país de maior 
extensão territorial e populacional da América 
do Sul.  
  

5) Conhecer a atual divisão política do território 
brasileiro.  

  

6) Conhecer algumas características da Região 
Sudeste do Brasil.  
  

7) Conhecer aspectos socioeconômicos da Região 
Sudeste.  
  

8) Compreender a concentração de serviços, 
comércio, indústria e produção tecnológica na 
Região Sudeste.  
  

9) Conhecer alguns problemas das principais 
cidades da Região Sudeste.  

  

  
  

 2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

a) Região Nordeste  

  

  

  

  

  

  

  

b) Região Norte  

  

  

  

  

 1) Conhecer a Região Nordeste sob diversos 

enfoques: físico-natural, socioeconômico e 

cultural.  

  

2) Caracterizar o litoral nordestino e as sub-regiões 

do Nordeste, com destaque para o Sertão.  

  

3) Caracterizar os principais elementos da 

paisagem Amazônica: a vegetação e a rede 

hidrográfica.  

  

4) Conhecer o modo de vida dos povos que 

habitam a floresta amazônica.  

  

5) Compreender o conceito de desenvolvimento 

sustentável.  
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Conteúdos e habilidades de Geografia do 5º ano  

  

 3º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

  

a) Região Centro-Oeste.  

  

  

  

  

  

.  

  

   

1) Reconhecer a diversidade dos biomas da 
Região Centro-Oeste: Pantanal e Cerrado.  

2) Compreender como se deu a ocupação do 
Centro-Oeste.  

3) Conhecer a história da construção de 
Brasília e como a cidade está organizada.  

  

  

  

 4º BIMESTRE  

CONTEÚDOS   HABILIDADES  

  

a) Região Sul  

   

1) Reconhecer a forte influência da imigração 
europeia na região Sul.  

2) Caracterizar a paisagem do Pampa gaúcho 
e reconhecer sua importância para atividade 
pecuária no estado do Rio Grande do Sul.  

3) Perceber a importância da usina hidrelétrica 
de Itaipu na geração de energia para o 
Brasil e o Paraguai.  

4) Identificar os impactos ambientais gerados 

pela construção da usina  
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Movimento   
1º Ano do Ensino Fundamental  

  

  

Expectativas de Aprendizagem   

  

Ao final do ano, o professor deverá ter propiciado situações para que o aluno do primeiro 

ano tenha:   

  

 Conhecido seu corpo como um todo, ampliando sua cultura corporal de movimento e 

gestos;  

 Aprimorado os diferentes tipos de deslocamentos;  

 Localizado e explorado seu corpo no espaço;  

 Vivenciado as diferentes formas de se expressar;  

 Elaborado coreografias simples, enfatizando o ritmo;  Respeitado as regras e os 

limites de si mesmo e do outro.  

 Construído e conhecido a importância das regras.  

 Valorizado as diferenças individuais.  
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Conteúdos de Movimento – 1º ano  

Conhecimento Corporal  

 Vivencia de diversas possibilidades de movimentos do corpo e suas partes;  

 Criação de movimentos explorando seu corpo em diferentes espaços: Baixo / Alto; 

Largo / Estreito; Reto / Sinuoso; Dentro / Fora  

 Identificação de hábitos alimentares, posturais e higiênicos saudáveis.  

 Respeito às diferentes características físicas existentes na sala de aula e na escola.  

  

Brincadeiras / Jogos  

 Participação em jogos cooperativos;  

 Conhecimento de movimentos básicos corporais (andar, correr, saltar, arremessar.) 

dentro de espaços preestabelecidos;  

 Utilização das diferentes formas de deslocamento já adquiridas, aprimorando-as 

através de brincadeiras e jogos: Rolar: frente e trás; Andar: frente, trás, lateral, ponta 

de pé e calcanhar;   

 Correr com obstáculos: dupla, trios e grupos; Saltar: altura e distância.  

 Participação em brincadeiras cantadas possibilitando exploração de gestos;  

 Vivência em brincadeiras simbólicas;  

 Respeito e aceitação das diferenças corporais e conhecimento da utilização das 

regras;  Construção de regras para diferentes tipos de jogos.  

  

Atividades Rítmicas e Expressivas  

 Ampliação do conhecimento de expressividade através de atividades diversificadas:  

mímica; teatro; dança.  

 Participação em brincadeiras cantadas possibilitando exploração de gestos;  

 Criação de movimentos simples formando pequenas coreografias;  

 Dramatização de contos / lendas ou outras situações do cotidiano;  

 Participação e valorização das danças pertencentes à cultura local;  

 Utilização de atividades rítmicas enfocando: Rápido / lento; Forte/ fraco; Leve/ 

pesado; Pequeno / grande.  

 Utilização de brincadeiras simbólicas para a dramatização.  
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Movimento   
2º Ano do Ensino Fundamental  

  

  

Expectativas de Aprendizagem   

  

  Ao final do ano, o professor deverá ter propiciado situações para que o aluno do 2º ano 

tenha:   

 conhecido seu corpo como um todo e suas partes,  

 explorado a diversidade de movimentos em um espaço pré-determinado   

 ampliando sua cultura corporal de movimento e gestos  

 conhecido seus limites e os limites dos outros, respeitando as regras.  
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Conteúdos de Movimento – 2º ano  

  

Conhecimento Corporal  

 Possibilidades de movimentos corporais;  

 Possibilidades de vivências motoras (correr, saltar, arremessar, rolar, lançar, receber, 

amortecer, girar.);  

 Criação de movimentos explorando seu corpo em diferentes espaços: Baixo/ Alto; 

Longo/ Estreito; Reto/ Sinuoso; Dentro/ Fora; em cima/ Embaixo.  

 Hábitos higiênicos e Hábitos posturais;  

 Respeito as diferentes características físicas existentes em sala de aula e na escola.  

  

Brincadeiras / Jogos  

 Participação em jogos coletivos e individuais com regras;  

 Participação em jogos cooperativos;  

 Criação de novas regras e novos jogos;  

 Utilização de diferentes formas de deslocamento dentro dos jogos/ brincadeiras: Rolar 

para frente e para trás; Andar: frente, trás, lateral, ponta de pé e calcanhar.  

 Correr com obstáculos, em duplas, trios e grupos;  

 Saltar em altura e a distância;  

 Arremessar objetos de diferentes formas, tamanhos, pesos e em distancias 

diferenciadas;  

 Resgate de brincadeiras diversas, fortificando o contexto cultural.  

  

Atividades Rítmicas e Expressivas  

 Participação em brincadeiras cantadas, possibilitando explorações de gestos;  

 Movimentação do corpo e suas partes através de ritmos diferenciados;  

 Criação de coreografias simples que integram os conhecimentos sobre a cultura local 

e regional;  

 Participação e valorização em danças simples pertencentes as manifestações 

populares, folclóricas ou de outro tipo que estejam presentes no cotidiano;  

Dramatização de contos/ lendas ou outras situações do cotidiano.  

  

  


