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CURRÍCULO 2019  
CIÊNCIAS 1° ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

   PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE  
ATIVIDADES 

 

Matéria e 
energia 

1º 

(EF01CI01A) Conhecer, conceituar e comparar 
características de diferentes materiais 
presentes em objetos de uso cotidiano, 
discutindo sua origem e buscando reconhecer a 
fonte de matéria- prima para sua confecção. 
(EF01CI01B) Identificar as ações humanas que 
provocam polução ou degradação do meio 
ambiente, os modos de descarte e como podem 
ser usados de forma mais consciente. 

Características dos 
materiais 

Materiais e ambiente  
  

 

Vida e 
evolução 

1º 

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar 
graficamente, por meio de desenhos, modelos 
tridimensionais construídos com materiais e 
outros,partes do corpo humano e explicar as 
funções de cada parte. 

Corpo humano 
Respeito à diversidade 

É possível ir além do desenho e 
propor medidas de diversas 
partes do corpo humano, 
estabelecendo comparações. 
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Vida e 
evolução 

1º 

(EF01CI03A) Identificar os tipos de higiene e 
discutir as razões pelas quais os hábitos de 
higiene do corpo, tais como lavar as mãos antes 
de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o 
nariz e as orelhas, são necessários para a 
manutenção da saúde. 
(EF01CI03B) Reconhecer higiene como ação 
preventiva ou de manutenção da qualidade de 
vida do indivíduo e comportamentos que 
podem ter reflexos na saúde coletiva, uma vez 
que favorecem a disseminação de doenças.  

Corpo humano 

 
Estimular pela prática diária, 
hábitos de autocuidados, por 
meio do estabelecimento de 
atitudes e comportamentos 
favoráveis à preservação da 
saúde. 

 

Vida e 
evolução 

1º 

(EF01CI04A) Identificar e descrever as 
características individuais utilizando parâmetros 
tais como, medir o peso, altura. 
(EF01CI04B)Comparar características físicas 
entre os colegas, reconhecendo a diversidade e 
a importância da valorização, do acolhimento e 
do respeito às diferenças. 

Corpo humano 
Respeito à diversidade 

Propor formas de organizar e 
registrar as informações por 
meio de desenhos, quadros, 
listas e pequenos textos.  

 

Vida e 
evolução 

1º 

1) Identificar os grupos alimentares que fazem 
parte de uma alimentação saudável e 
equilibrada;  
2) Levar os alunos a conhecer seus próprios 
hábitos alimentares;  
3) Desenvolver consciência crítica a respeito de 
hábitos alimentares 

Hábitos Alimentares 

Utilizar a 
Lei n° 11.947/2009 – PNAE – 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e as 
Diretrizes da 
Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição 

 

Terra e 
Universo 

1º 

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes 
escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, 
meses e anos. 

Escalas de tempo 

Sugestão: estudo de meio com 
os alunos pelo entorno da 
escola, observar o céu 
(coloração, presença ou 
ausência de nuvens, forma e 
coloração das nuvens, Sol à 
mostra ou encoberto). 
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Terra e 
Universo 

1º 

(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a 
sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 
atividades diárias de seres humanos e de outros 
seres vivos. 

Escalas de tempo 

Propor a realização de uma lista 
com as atividades diárias dos 
alunosrealizadas durante o dia e 
durante a noite. Esta habilidade 
propicia a contextualização 
histórica e cultural, ao se 
identificar a relação do ser 
humano com o ambiente, bem 
como reconhecer atividades do 
cotidiano e hábitos locais 
relacionados às escalas de 
tempo. 

 

 

CURRÍCULO 2019 
GEOGRAFIA 1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

. 
(EF01GE01) Descrever características observadas de 
seus lugares de vivência (moradia, escola, bairro, 
rua entre outros.), identificando semelhanças e 
diferenças entre esses lugares; 

O modo de vida das 
crianças em diferentes 

lugares 

A habilidade contribui para que o 
aluno compreenda os seus lugares 
de vivência, relacionando-os com 
o seu cotidiano. Inicialmente o 
aluno observa sua vida, família, 
escola, rua, bairro, cidade etc. — a 
escala pode ir se ampliando 
sucessivamente. Na elaboração do 
currículo, pode-se relacionar os 
temas do ensino de Geografia 
primeiramente com o que há de 
mais próximo para depois incluir o 
mais distante. É possível explicitar 
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as diferentes formas de moradias 
e indicar características que 
podem ser observadas — das 
casas, apartamentos, moradias em 
área urbana, rural, litorânea etc. É 
interessante para o aluno 
comparar casa e escola, 
diferenciar suas funções e 
perceber as semelhanças e as 
diferenças que os espaços 
possuem. 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

(EF01GE02A) Identificar semelhanças e diferenças 
entre jogos e brincadeiras (individuais e coletivos) 
de diferentes épocas e lugares, conhecendo as 
regras de convívio, promovendo o respeito à 
pluralidadecultural; 
(EF01GE02B) Reconhecer nos jogos e brincadeiras 
as noções de lateralidade e espacialidade, 
explorando as relações projetivas; 

O modo de vida das 
crianças em diferentes 

lugares 

Na elaboração do currículo, é 
possível explicitar cantigas de 
rodas, jogos coletivos e 
brincadeiras individuais, entre 
outros. Pode-se, também, incluir o 
jogo, o brinquedo e a brincadeira, 
que são fundamentais na 
educação infantil, para a 
aprendizagem cartográfica. Para 
isso, é interessante propor jogos e 
brincadeiras que auxiliam na 
aprendizagem da lateralidade e 
espacialidade, componentes 
fundamentais para esta fase da 
criança e para a aprendizagem em 
Geografia. 
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O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

(EF01GE03) Reconhecer as funções do espaço 
público de uso coletivo, como as praças, os parques 
e a escola, e distinguir e comparar os diferentes 
usos desses espaços, tanto para o lazer quanto para 
outras manifestações, como encontros, reuniões, 
aulas etc. 

Situações de convívio em 
diferentes lugares 

 As situações de convívio em 
diferentes espaços permitem ao 
aluno estabelecer relações a partir 
do seu deslocamento pelo espaço 
vivido. Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar a identificação 
das regras de convívio para os 
diferentes lugares: escola, praças 
etc., além do cuidado que se deve 
ter com os espaços públicos e de 
uso coletivo. É possível, ainda, 
explicitar os espaços a serem 
relatados/comparados no entorno 
da escola ou a partir das relações 
de vizinhança no bairro. 

 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

(EF01GE04) Elaborar, coletivamente, acordos, 
regras e normas de convívio em diferentes espaços 
(casa, bairro, sala de aula, escola, áreas de lazer 
entre outros), considerando o cuidado com os 
espaços públicos e os tipos de uso coletivo.  

Situações de convívio em 
diferentes lugares 

É possível contemplar outra 
habilidade explicitamente voltada 
à construção coletiva das regras, 
normas e acordos para o convívio 
na escola, na sala de aula e em 
seus ambientes coletivos. Além 
disso, é possível referir-se ao 
aprendizado da responsabilidade 
sobre o lugar e o outro no convívio 
sócia, associado à identificação de 
lugares (como casa, escola, bairro, 
praças) a partir de suas 
características e com suas normas 
específicas. Pode-se considerar, 
ainda, incluir as regras de trânsito 
como exemplo para leis e 
sinalizações que garantam a 
organização e a convivência no 
espaço vivido. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
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interdisciplinar com as habilidades 
(EF01LP21), da Língua Portuguesa; 
(EF12EF04), da Educação Física; e 
(EF01HI04), da História, associadas 
a identificação, discussão e 
produção de textos sobre regras 
de convivência e sua importância. 

Conexões e 
escalas 

1º 

(EF01GE05A) Observar a paisagem, por meio dos 
sentidos da visão, audição, olfato, tátil e paladar, 
nos lugares de vivência descrevendo os elementos e 
interpretando os ritmos da natureza (dia e noite, 
variação de temperatura e umidade entre outros); 
 
(EF01GE05B) Comparar semelhanças e diferenças 
dos ritmos da natureza, a partir dos lugares de 
vivência do estudante com os do estado de São 
Paulo e do Brasil; 

Ciclos naturais e a vida 
cotidiana 

A habilidade é marcada pelo 
princípio da conexão que estimula 
a compreensão da relação do 
meio físico-natural com a 
sociedade. Isso vai permitir 
explicar, conhecer e compreender 
os arranjos das paisagens a partir 
da localização e da distribuição de 
fenômenos e objetos. Na 
elaboração da proposta curricular, 
é possível considerar o estudo do 
tempo e sua relação com o antes, 
o agora e o depois a partir do 
histórico familiar, da vida 
cotidiana, das questões próprias 
da escola e da dinâmica local. 
Pode-se também considerar os 
ciclos da natureza associados à 
vida cotidiana do aluno, por 
exemplo, o uso de diferentes 
roupas para diferentes climas, as 
atividades distintas que são 
realizadas em diferentes tempos e 
lugares etc. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades 
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(EF01MA16), (EF01MA17), 
(EF01MA18), da Matemática; e 
(EF01CI05), de Ciências, 
relacionadas à observação da 
passagem do tempo. 

Mundo do 
trabalho 

1º 

(EF01GE06A) Reconhecer e descrever os tipos de 
construções no entorno da moradia do estudante e 
da escola, comparando as diferenças e semelhanças 
entre elas, considerando as diferentes técnicas e 
materiais utilizados em sua produção; 
 
(EF01GE06B) Identificar objetos presentes no 
cotidiano por meio da comparação de tamanhos, 
formas, cores e funcionalidades (brinquedos, 
roupas, mobiliários entre outros), verificando as 
transformações tecnológicas ocorridas ao longo do 
tempo em diferentes lugares; 

Diferentes tipos de 
trabalho existentes no seu 

dia a dia 

Na elaboração do currículo, é 
possível contemplar a associação 
entre as diferentes moradias e os 
distintos povos que delas se 
utilizaram em diferentes espaços e 
tempos, destacando os materiais 
de que são feitas as construções 
(palafitas, barracos — de pau a 
pique, de alvenaria —, sobrados, 
edifícios etc.). É interessante 
destacar, ainda, como vivem os 
moradores de metrópoles de todo 
o planeta, como vivem os 
moradores nos arredores da 
cidade, além de reconhecer as 
características de moradias na 
cidade e na região do aluno. Pode-
se incluir o debate sobre o direito 
à moradia digna para todos os 
cidadãos. 

 

Mundo do 
trabalho 

1º 
(EF01GE07) Identificar e descrever os tipos de 
atividades de trabalho realizadas dentro da escola, 
no seu entorno e lugares de vivência; 

Diferentes tipos de 
trabalho existentes no seu 

dia a dia 

 Na elaboração do currículo, nos 
anos iniciais, é importante 
considerar o aprofundamento da 
habilidade com a abordagem dos 
processos e técnicas construídos 
pelas sociedades em distintos 
tempos e quais tipos de trabalho 
foram surgindo ou se extinguindo 
com o passar dos anos. Afinal, é 
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importante para o aluno entender 
que os homens vivem e trabalham 
em um espaço, situam-se nele, 
ocupam lugares, e esse espaço 
comumente é visto como algo 
estático, pronto e acabado, mas é 
resultado de uma dinâmica, e 
cheio de historicidade. Dessa 
maneira, pode-se problematizar as 
diferenças entre trabalhos a partir 
do vivido e conhecido pelo aluno. 

Formas de 
representaçã

o e 
pensamento 

espacial 

1º 

(EF01GE08A) Reconhecer os elementos da 
paisagem e os itinerários observados no dia a dia, 
representando-os por meio de mapas mentais e ou 
desenhos; 
 
(EF01GE08B) Identificar em contos literários, 
histórias inventadas e/ou brincadeiras elementos 
da paisagem e os itinerários, representando-os por 
meio de mapas mentais e ou desenhos; 
 
(EF01GE08C) Elaborar mapas mentais, desenhos e 
ou maquetes representando, os lugares de vivência 
e os diversos trajetos (itinerários); 

Pontos de referência 

 Elaborar mapas não é tarefa 
simples para as crianças. Na 
elaboração do currículo, pode-se 
utilizar diferentes narrativas (livros 
literários, lendas etc.) para 
construir mapas mentais e 
desenhos que expressem relação 
espacial e apresentem elementos 
que permitam localizar no espaço. 
É possível, ainda, explicitar 
habilidades relativas ao 
desenvolvimento de habilidades 
espaciais (introdução à 
alfabetização cartográfica), a 
partir de jogos que trabalham 
noções espaciais (como quebra-
cabeças) e brincadeiras em grupo 
que favoreçam o pensar sobre a 
parte e o todo, do mais simples ao 
complexo. Da mesma maneira, 
podem ser ampliadas as 
habilidades relativas ao estudo e 
compreensão das noções espaciais 
(frente e atrás, esquerda e direita, 
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em cima e embaixo, dentro e fora) 
tendo o corpo, a sala e a escola 
como primeiras referências 
espaciais. 

Formas de 
representaçã

o e 
pensamento 

espacial 

1º 

(EF01GE09A) Reconhecer o próprio corpo como 
referencial de localização, explorando as noções de 
lateralidade e espacialidade; 
(EF01GE09B) Identificar a sua posição em relação 
aos objetos da escola e do entorno, construindo 
noções de posicionamento (frente, atrás, entre, 
perto, longe, dentro e fora) e de lateralidade 
(direita e esquerda), tendo como referencial o 
próprio corpo; 

Pontos de referência 

A valorização da expressão 
corporal para o desenvolvimento 
das noções de lateralidade é 
fundamental neste momento. O 
pensamento espacial é 
responsável por orientar o próprio 
corpo do aluno em relação a 
objetos, lugares e pessoas, por 
isso, é importante relacionar o 
estudo das noções espaciais com 
movimentos do corpo. Na 
elaboração do currículo, é possível 
prever o uso de croquis para 
iniciar o trabalho de cartografia, 
propondo ao aluno representar a 
escola a partir dos elementos mais 
usados, como o portão de 
entrada, a sala de aula, o pátio, o 
estacionamento, a cozinha e os 
banheiros. A representação pode 
ser feita com desenho, croqui ou 
mapa; o importante é explorar as 
habilidades relativas ao 
desenvolvimento do pensamento 
espacial com noções espaciais 
(frente e atrás, esquerda e direita, 

 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

em cima e embaixo, dentro e 
fora). Pode-se relacionar esta 
habilidade com a (EF01GE08) na 
organização do currículo. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade 
(EF01MA01), da Matemática, no 
que se refere a localização de 
objetos no espaço. Há, ainda, 
outras oportunidades de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades 
(EF15AR08), (EF15AR10), da Arte; 
(EF12EF07), (EF12EF11), 
(EF35EF07), (EF35EF09), da 
Educação Física; (EF01MA11), da 
Matemática, associadas à 
experimentação, descrição e 
representação de movimentos de 
pessoas e objetos no espaço. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1º 

(EF01GE10) Reconhecer nos lugares de vivência os 
aspectos físicos naturais, identificando os 
fenômenos climáticos (variações de temperatura, 
ação do vento, radiação entre outros) e 
hidrográficos (chuva, inundações entre outros) 

Condições de vida nos 
lugares de vivência 

 Na elaboração do currículo, é 
importante pensar que, nesta 
habilidade, destacam-se as noções 
relativas à percepção do meio 
físico-natural associadas aos 
ritmos da natureza. É o caso, por 
exemplo, de associar mudanças de 
vestuário e hábitos alimentares 
em sua comunidade à variação de 
temperatura (EF01GE11) ao longo 
do ano. Pode-se, ainda, 
complementar a habilidade com o 
reconhecimento de manifestações 
da natureza em outras paisagens. 
Seria interessante também incluir 
no currículo a reflexão sobre 
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questões ambientais a partir de 
problemas locais observáveis nos 
locais de vivência, como, por 
exemplo, a rua que se enche de 
água quando chove ou o cheiro do 
lixo que chega na escola quando 
venta. Outra possibilidade é 
contemplar agendas 
locais/regionais, como o uso e 
ocupação do solo, ou 
urbanas/rurais, como reconhecer 
a transformação da paisagem pela 
ação humana. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1º 

(EF01GE11) Observar e descrever as mudanças de 
vestuários e hábitos alimentares em sua 
comunidade ao longo do ano, decorrente das 
mudanças de estações do ano, da variação de 
temperatura e umidade no ambiente; 

Condições de vida nos 
lugares de vivência 

 
Analisando a forma de um povo se 
vestir e se alimentar, é possível 
reconhecer seus hábitos e sua 
forma de agir e de pensar, além de 
características ambientais e 
estruturas sociais. Na elaboração 
do currículo, pode-se contemplar 
habilidades como a identificação 
de semelhanças e diferenças entre 
as vestimentas e os hábitos 
alimentares do passado e do 
presente. Ainda, é possível 
identificar e explicar as 
transformações dos hábitos 
alimentares em diferentes 
períodos (por exemplo, 
atualmente, o consumo de 
comidas industrializadas é maior, 
mas nem sempre foi assim). 
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O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

(EF01GE12*) Reconhecer nos lugares de vivência a 
questão da acessibilidade de pessoas com 
deficiência, idosos, pessoas com mobilidade 
reduzida entre outros, reforçando a valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais como 
indígenas, quilombolas, caiçaras entre outros; 

O modo de vida das 
crianças em diferentes 

lugares 

A habilidade contribui para que o 
aluno compreenda os seus lugares 
de vivência, relacionando-os com 
o seu cotidiano. Inicialmente o 
aluno observa sua vida, família, 
escola, rua, bairro, cidade etc. — a 
escala pode ir se ampliando 
sucessivamente. Na elaboração do 
currículo, pode-se relacionar os 
temas do ensino de Geografia 
primeiramente com o que há de 
mais próximo para depois incluir o 
mais distante. É possível explicitar 
as diferentes formas de moradias 
e indicar características que 
podem ser observadas — das 
casas, apartamentos, moradias em 
área urbana, rural, litorânea etc. É 
interessante para o aluno 
comparar casa e escola, 
diferenciar suas funções e 
perceber as semelhanças e as 
diferenças que os espaços 
possuem. 

 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

(EF01GE13*) Reconhecer o sentido de 
pertencimento do lugar onde vive, valorizando as 
memórias e saberes locais; 

O modo de vida das 
crianças em diferentes 

lugares 

A habilidade contribui para que o 
aluno compreenda os seus lugares 
de vivência, relacionando-os com 
o seu cotidiano. Inicialmente o 
aluno observa sua vida, família, 
escola, rua, bairro, cidade etc. — a 
escala pode ir se ampliando 
sucessivamente. Na elaboração do 
currículo, pode-se relacionar os 
temas do ensino de Geografia 
primeiramente com o que há de 
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mais próximo para depois incluir o 
mais distante. É possível explicitar 
as diferentes formas de moradias 
e indicar características que 
podem ser observadas — das 
casas, apartamentos, moradias em 
área urbana, rural, litorânea etc. É 
interessante para o aluno 
comparar casa e escola, 
diferenciar suas funções e 
perceber as semelhanças e as 
diferenças que os espaços 
possuem. 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

 
(EF01GE14*) Reconhecer a escola como um espaço 
coletivo de convivência; 

Situações de convívio em 
diferentes lugares 

As situações de convívio em 
diferentes espaços permitem ao 
aluno estabelecer relações a partir 
do seu deslocamento pelo espaço 
vivido. Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar a identificação 
das regras de convívio para os 
diferentes lugares: escola, praças 
etc., além do cuidado que se deve 
ter com os espaços públicos e de 
uso coletivo. É possível, ainda, 
explicitar os espaços a serem 
relatados/comparados no entorno 
da escola ou a partir das relações 
de vizinhança no bairro. 
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O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
1º 

  
(EF01GE15*) Identificar e descrever os grupos de 
convívio em diferentes espaços (casa, bairro, sala de 
aula, escola, áreas de lazer entre outros); 

Situações de convívio em 
diferentes lugares 

É possível contemplar outra 
habilidade explicitamente voltada 
à construção coletiva das regras, 
normas e acordos para o convívio 
na escola, na sala de aula e em 
seus ambientes coletivos. Além 
disso, é possível referir-se ao 
aprendizado da responsabilidade 
sobre o lugar e o outro no convívio 
sócia, associado à identificação de 
lugares (como casa, escola, bairro, 
praças) a partir de suas 
características e com suas normas 
específicas. Pode-se considerar, 
ainda, incluir as regras de trânsito 
como exemplo para leis e 
sinalizações que garantam a 
organização e a convivência no 
espaço vivido. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades 
(EF01LP21), da Língua Portuguesa; 
(EF12EF04), da Educação Física; e 
(EF01HI04), da História, associadas 
a identificação, discussão e 
produção de textos sobre regras 
de convivência e sua importância. 

 

Formas de 
representaçã

o e 
pensamento 

espacial 

1º 

  
(EF01GE16*) Produzir mapas e ou croquis para 
representar objetos da escola e do entorno, criando 
referências espaciais; 

Pontos de referência 

 A valorização da expressão 
corporal para o desenvolvimento 
das noções de lateralidade é 
fundamental neste momento. O 
pensamento espacial é 
responsável por orientar o próprio 
corpo do aluno em relação a 
objetos, lugares e pessoas, por 
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isso, é importante relacionar o 
estudo das noções espaciais com 
movimentos do corpo. Na 
elaboração do currículo, é possível 
prever o uso de croquis para 
iniciar o trabalho de cartografia, 
propondo ao aluno representar a 
escola a partir dos elementos mais 
usados, como o portão de 
entrada, a sala de aula, o pátio, o 
estacionamento, a cozinha e os 
banheiros. A representação pode 
ser feita com desenho, croqui ou 
mapa; o importante é explorar as 
habilidades relativas ao 
desenvolvimento do pensamento 
espacial com noções espaciais 
(frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e 
fora). Pode-se relacionar esta 
habilidade com a (EF01GE08) na 
organização do currículo. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade 
(EF01MA01), da Matemática, no 
que se refere a localização de 
objetos no espaço. Há, ainda, 
outras oportunidades de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades 
(EF15AR08), (EF15AR10), da Arte; 
(EF12EF07), (EF12EF11), 
(EF35EF07), (EF35EF09), da 
Educação Física; (EF01MA11), da 
Matemática, associadas à 
experimentação, descrição e 
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representação de movimentos de 
pessoas e objetos no espaço. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1º 

  
(EF01GE17*) Identificar e descrever as mudanças 
que ocorreram em uma dada paisagem ao longo do 
tempo, tendo como referencial os ritmos da 
natureza; 

Condições de vida nos 
lugares de vivência 

 Na elaboração do currículo, é 
importante pensar que, nesta 
habilidade, destacam-se as noções 
relativas à percepção do meio 
físico-natural associadas aos 
ritmos da natureza. É o caso, por 
exemplo, de associar mudanças de 
vestuário e hábitos alimentares 
em sua comunidade à variação de 
temperatura (EF01GE11) ao longo 
do ano. Pode-se, ainda, 
complementar a habilidade com o 
reconhecimento de manifestações 
da natureza em outras paisagens. 
Seria interessante também incluir 
no currículo a reflexão sobre 
questões ambientais a partir de 
problemas locais observáveis nos 
locais de vivência, como, por 
exemplo, a rua que se enche de 
água quando chove ou o cheiro do 
lixo que chega na escola quando 
venta. Outra possibilidade é 
contemplar agendas 
locais/regionais, como o uso e 
ocupação do solo, ou 
urbanas/rurais, como reconhecer 
a transformação da paisagem pela 
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ação humana. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1º 

  
(EF01GE18*) Reconhecer nos lugares de vivência os 
principais problemas ambientais (poluição da água, 
sonora, produção de resíduos, desmatamento entre 
outros); 

Condições de vida nos 
lugares de vivência 

 Na elaboração do currículo, é 
importante pensar que, nesta 
habilidade, destacam-se as noções 
relativas à percepção do meio 
físico-natural associadas aos 
ritmos da natureza. É o caso, por 
exemplo, de associar mudanças de 
vestuário e hábitos alimentares 
em sua comunidade à variação de 
temperatura (EF01GE11) ao longo 
do ano. Pode-se, ainda, 
complementar a habilidade com o 
reconhecimento de manifestações 
da natureza em outras paisagens. 
Seria interessante também incluir 
no currículo a reflexão sobre 
questões ambientais a partir de 
problemas locais observáveis nos 
locais de vivência, como, por 
exemplo, a rua que se enche de 
água quando chove ou o cheiro do 
lixo que chega na escola quando 
venta. Outra possibilidade é 
contemplar agendas 
locais/regionais, como o uso e 
ocupação do solo, ou 
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urbanas/rurais, como reconhecer 
a transformação da paisagem pela 
ação humana. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1º 

  
(EF01GE19*) Reconhecer instrumentos e 
marcadores de tempo como relógios e calendários, 
estabelecendo relações entre as unidades de 
tempo; 

Condições de vida nos 
lugares de vivência 

Analisando a forma de um povo se 
vestir e se alimentar, é possível 
reconhecer seus hábitos e sua 
forma de agir e de pensar, além de 
características ambientais e 
estruturas sociais. Na elaboração 
do currículo, pode-se contemplar 
habilidades como a identificação 
de semelhanças e diferenças entre 
as vestimentas e os hábitos 
alimentares do passado e do 
presente. Ainda, é possível 
identificar e explicar as 
transformações dos hábitos 
alimentares em diferentes 
períodos (por exemplo, 
atualmente, o consumo de 
comidas industrializadas é maior, 
mas nem sempre foi. 
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CURRÍCULO 2019 
HISTÓRIA 1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo 

1º 
(EF01HI01) Reconhecer transformações 
pessoais a partir do registro das lembranças 
particulares, da família ou da comunidade.  

As fases da vida e a ideia 
de temporalidade 

(passado, presente, 
futuro). 

É importante levar em 
consideração os diversos tipos 
de fonte: fotografias familiares, 
objetos, vídeos, relatos das 
pessoas mais velhas e outras 
lembranças que demonstram o 
crescimento da criança. 

 

Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo 

1º 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas 
histórias e as histórias de sua família e de sua 
comunidade. 

As diferentes formas de 
organização da família e 

da comunidade: os 
vínculos pessoais e as 
relações de amizade. 

 

 

Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo 

1º 
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus 
papéis e responsabilidades relacionados à 
família, à escola e à comunidade. 

As diferentes formas de 
organização da família e 

da comunidade: os 
vínculos pessoais e as 
relações de amizade. 

 

 

Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo 

1º 

(EF01HI04A) Identificar as diferenças entre os 
variados ambientes em que vive, privados e 
públicos (doméstico, escolar e da comunidade), 
inclusive os espaços lúdicos. 
(EF01HI04B) Reconhecer as especificidades dos 
hábitos e das regras que regem os espaços 
doméstico, escolar e da comunidade.  

A escola e a diversidade 
do grupo social 

envolvido. 
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Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e meu 
tempo 

1º 
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças 
entre brinquedos, jogos e brincadeiras atuais e 
de outras épocas e lugares. 

A vida em casa, a vida na 
escola e formas de 

representação social e 
espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma de 
interação social e espacial. 

 

 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e meu 
tempo 

1º 
(EF01HI06) Conhecer histórias da família e da 
escola e identificar o papel desempenhado por 
diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

A vida em família: 
diferentes 

configurações e 
vínculos. 

 

 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e meu 
tempo 

1º 

(EF01HI07) Identificar mudanças e 
permanências nas formas de organização 
familiar, no tempo presente e em outros 
lugares e épocas. 

A vida em família: 
diferentes 

configurações e 
vínculos. 

 

 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e meu 
tempo 

1º 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das 
comemorações e festas escolares, 
diferenciando-as das datas festivas 
comemoradas no âmbito familiar ou da 
comunidade. 

A escola, sua 
representação espacial, 
sua história e seu papel 

na comunidade. 
 

 

Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo 

1º 

(EF01HI09*) Identificar e valorizar as diferenças 
entre as pessoas de sua convivência: origem 
geográfica, etnia, textura e cor do cabelo, 
tamanho, necessidades especiais etc. 

As fases da vida e a ideia 
de temporalidade 

(passado, presente, 
futuro). 

 

 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e meu 
tempo 

1º 
(EF01HI10*) Identificar os diferentes papéis das 
mulheres na família e na escola, comparando 
com as do passado. 

A vida em família: 
diferentes 

configurações e 
vínculos. 

Esta habilidade é importante no 
combate aos estereótipos e 
preconceitos de gênero. Para 
desenvolvê-la é possível 
realizar atividade de 
observação e descrição dos 
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meios sociais nos quais a 
criança vive (família, escola e 
comunidade). 

CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 

BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 

(EF01LP01) Reconhecer que textos de 
diferentes gêneros são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo 
da página. 

Protocolos de leitura 

O momento de leitura em voz alta 
de materiais impressos e digitais, 
feita pelo professor, terá o papel 
de modelizar procedimentos de 
leitura, entre eles, o que se refere 
a esta habilidade. Essa habilidade 
também é parte do processo de 
aquisição do sistema de escrita, 
porque o procedimento de apontar 
o que está sendo lido oferece 
pistas sobre a relação entre fala e 
escrita. 

Professor ser leitor e 
promover a leitura feita 
pelos alunos utilizando os 
variados portadores de 
texto, como: livros 
paradidáticos, panfletos, 
textos, etc. 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
(EF01LP02) Produzir textos alfabeticamente 
(listas, parlendas, quadrinhas, canções entre 
outros). 

Correspondência 
fonema-grafema 

A escrita espontânea deve acontecer 
a partir de textos como listas, 
parlendas etc., desde o início do 1º 
anos, de modo permanente. 
Escrevendo e analisando suas 
produções, pensando como grafar 
determinadas palavras, tendo 
escritas convencionais como 
referência, os estudantes vão, 
progressivamente, utilizando as 
letras que representam os fonemas. 

Hora da escrita 
espontânea: alunos 
produzem escritas a partir 
de desenhos temáticos e 
assuntos tratados em sala 
de aula. Escrita de 
auditório. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
(EF01LP03)-Comparar escritas convencionais e 
não convencionais, observando semelhanças 
e diferenças. 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 

da escrita 
 

Através de duplas 
produtivas analisar e 
produzir escritas; jogos 
específicos para verificar de 
sons: memória, lacunas de 
letras, agenda de trabalhos, 

lista de palavras de um 
mesmo campo semântico 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de 
outros sinais gráficos, em diferentes situações 
de leitura e de escrita. 

Conhecimento do 
alfabeto do português 

do Brasil 

Nas diferentes situações em que as 
práticas de linguagem - leitura e 

escrita - podem ocorrer em sala de 
aula. 

Brincadeiras para 
denominar objetos, 
ditados de figuras/palavras 
e letras; jogos que 
incentivem o manuseio do 
alfabeto, uso do alfabeto 
móvel em situações 
dirigidas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP05) (Re)conhecer os princípios do 
sistema de escrita alfabética a partir de 
atividades significativas de reflexão sobre o 
sistema. 

Construção do sistema 
alfabético 

Princípios do SEA: 1. Escreve-se 
com letras que não podem ser 
inventada; 2. As letras têm 
formatos fixos; 3. A ordem das 
letras no interior de uma palavra 
não pode ser mudada; 4. Uma letra 
pode se repetir no interior de uma 
palavra; 5. Nem todas as letras 

Produção de escritas 
coletivas, tendo o 
professor como escriba, 
analisar os procedimentos 
de escrita de forma 
coletiva; utilizar o alfabeto 
móvel para criar palavras, 
jogos e ditado feito pelo 
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podem ocupar certas posições em 
uma palavra; 6. As letras notam a 
pauta sonora das palavras; 7. As 
letras notam segmentos sonoros 
menores que as sílabas; 8. As letras 
têm valores sonoros fixos; 9. Na 
escrita das palavras usam-se, 
também, algumas marcas 
(acentos) e 10. As sílabas podem 
variar quanto à combinações entre 
consoantes e vogais e todas as 
sílabas do português contêm, ao 
menos, uma vogal. 

professor; formar palavras 
a partir de bancas e 
cruzadinhas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em 
sílabas, na oralização de textos como 
parlendas, trava-línguas, canções entre outros 
gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

Propor às crianças textos de 
tradição oral que escandem a 

leitura das palavras, 
propositadamente, como parte de 

sua melodia: 
Pirulito que ba-te, ba-te 
Pitulito que já bateu... 

Ler mesmo sem saber ler 
por meio de panfletos, 
logotipos, registrar fazendo 
associações, destacar 
palavras e sílabas em 
quadrinhas que sabem de 
cor, professor ler textos de 
tradição oral e alunos 
recontam e leem os títulos 
de memória; associar 
títulos em tarjas na 
sequencia das histórias 
lidas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 
(EF01LP07) Identificar o sistema de escrita 
alfabética e seus princípios. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 
 

Atividades que envolvam 
ritmo, selecionar textos 
curtos como parlendas 
trovas, trava línguas, 
trechos de poemas 
pertencentes ou não da 
cultura popular, bater 
palmas, 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP08) Relacionar textos orais a sua 
representação escrita, a partir da oralização 
de uma parlenda ou de outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, em situação de 
leitura analítica (com o dedo). 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

Ler textos de tradição oral que 
podem ser facilmente 
memorizados, acompanhando a 
leitura com o dedo (ajuste do texto 
falado para o escrito) de maneira a 
perceber que tudo o que se fala 
pode ser escrito (fonetização da 
escrita). 

Roda da leitura, leitura 
compartilhada feita pelo 
professor e aluno fazendo 
ajustes. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP09) Comparar palavras em textos que 
se sabe de cor (parlendas, quadrinhas, 
canções etc.) para a identificação de 
semelhanças e diferenças entre sons de 
diferentes partes da palavra. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

O trabalho com rimas e aliterações 
pode contribuir com a 
memorização tanto de palavras, 
como de partes de palavras, 
ajudando os alunos na escrita de 
palavras novas. A tematização de 
títulos, versos e palavras em 
parlendas, cantigas e poemas, por 
exemplo, pode ser uma boa 
estratégia para os alunos 
compararem palavras pelo critério 
do som e da escrita. 

Memorizar e ler textos 
curtos, análise coletiva das 
diferenças e semelhanças 
de palavras com rimas e 
partes sonoras. 
Acompanhar músicas com 
legenda.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP10A) Nomear as letras do alfabeto em 
contextos sociais cuja atividade faça sentido, 
como por exemplo, na organização dos nomes 
dos alunos na lista de chamada e em outras 
atividades do campo da vida cotidiana. 
(EF01LP10B) Recitar as letras do alfabeto 
sequencialmente, em contextos sociais cuja 
atividade faça sentido, como por exemplo, na 
organização dos nomes dos alunos na lista de 
chamada e em outras atividades do campo da 
vida cotidiana. 

Conhecimento do 
alfabeto do português 

do Brasil 

Em contextos sociais nos quais faz 
sentido recitar/ordenar letras e/ou 
palavras em ordem alfabética: lista 
de nomes dos alunos da classe, 
elaboração de verbetes em 
dicionários visuais, elaboração de 
registros em agendas etc. 

Jogos que envolvam trilhas 
com suporte de letras, 
formar palavras com 
alfabeto móvel e nomear 
ordem das letras, fichas de 
palavras para circular 
letrasindicadas, jogos e 
brincadeiras que envolvam 
a identificação das letras 
do alfabeto. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 
(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de 
letras: em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Conhecimento das 
diversas grafias do 

alfabeto/ Acentuação 

Os diferentes tipos de letra podem 
estar expostos em sala de aula, o 
tempo todo, na altura do olhar das 

Apresentar diferentes 
formas de letras para a 
escrita do nome próprio, 
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crianças, para que percebam as 
diferentes grafias das letras. O uso 
de imagens no alfabeto não é 
recomendado, pois a criança pode 
fazer associações equivocadas em 
relação ao som e a grafia de certas 
letras (sapo - achar que o som do S 
só pode ser escrito com S, por 
exemplo). 

identificar nos títulos dos 
diferentes portadores de 
textos os tipos de letras 
escritos, jogo da memória 
das letras, dominó de 
letras de imprensa e 
cursiva, maiúsculas e 
minúsculas.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP12A) (Re) conhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em branco 
(segmentação), ao atingir a hipótese 
alfabética de escrita. 
EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que 
não convencionalmente, na (re)escrita de 
textos de diferentes gêneros. 

Segmentação de 
palavras/Classificação 

de palavras por número 
de sílabas 

A segmentação é um conteúdo de 
ortografia e, portanto, só poderá 
ser objeto de reflexão pelos alunos 
que já atingiram a hipótese 
alfabética de escrita. Todavia, 
quando o professor produz um 
texto ditado pelos alunos 
(produção oral com destino 
escrito), por exemplo, ele está 
tornando observável aos alunos a 
segmentação das palavras. 

Formar frases usando 
palavras tarjadas, circular 
palavras no texto e 
verificar seu sentido, 
segmentar palavras nas 
frases, identificar palavras 
em caça palavras. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP13A) Comparar o som e a grafia de 
diferentes partes de palavras (começo, meio e 
fim) contidas nos textos lidos. 
(EF01LP13B) Identificar semelhanças e 
diferenças entre o som e a grafia de 
diferentes partes de palavras (começo, meio e 
fim) contidas nos textos lidos. 

Construção do sistema 
alfabético 

Importante garantir que a 
comparação entre palavras ocorra 
sempre no contexto de um texto 
conhecido pelos alunos: parlendas, 
quadrinhas, cantigas etc. 

Utilizar textos curtos e lista 
de palavras de um mesmo 
campo semântico para 
identificaras sílabas nas 
palavras. Memorizar e ler 
textos curtos, análise 
coletiva das diferenças e 
semelhanças de palavras 
com rimas e partes sonoras. 

Acompanhar músicas com 
legenda.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP14A) Identificar diferentes sinais de 
pontuação como pontos finais, de 
interrogação, de exclamação e sinais gráficos - 
acentos e til - em textos de diferentes 

Pontuação 

Em atividades de leitura 
compartilhada, onde o professor 
projeta o texto ou o escreve em 
um cartaz, para ler junto aos 

Ler gibis e compartilhar 
textos que sabem de cor 
dando ênfase à pontuação. 
Duplas produtivas para 
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gêneros. 
(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada 
pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 
sinais gráficos. 

alunos, a entonação pode ser 
tematizada pelo professor. 
Propor atividades de oralização de 
partes de um texto fáceis de 
memorizar, como diálogos de 
personagens em um conto, por 
exemplo, para que os alunos 
oralizem o trecho, respeitando a 
entonação própria da pontuação. 
Ex. - Espelho, espelho meu, existe 
alguém mais bela do que eu? 

verificação da pontuação, 
criar diálogos orais e 
depois escritos, participar 
de entrevistas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP15) Identificar, em textos de 
diferentes gêneros, palavras que apresentam 
sentido próximo (sinonímia) e/ou contrários 
(antonímia). 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/

Pontuação 

Na reescrita de contos, por 
exemplo, o professor poderá 
organizar uma lista de palavras 
utilizadas em uma história para 
substituir o nome de um 
personagem, como por exemplo, a 
Chapeuzinho Vermelho: a menina, 
a garota, ela, a jovem. Poderá 
comparar as características de 
personagens - protagonistas e 
antagonistas, por exemplo, para a 
percepção de características 
opostas (antônimas): bom - mau, 
jovem - velho etc. 

Produções de reescrita 
coletiva, tendo o professor 
como escrita. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 

(EF01LP16) Ler quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, , em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional, o estilo e a finalidade do 
gênero. 

Compreensão em 
leitura 

Todo gênero de texto insere-se 
numa situação comunicativa, que 
precisa ser tematizada junto aos 
alunos antes da leitura de qualquer 
texto, fazendo-se perguntas como: 
quem escreveu o texto? O que 
essa pessoa é/faz? Para quem o 
texto foi escrito? Onde e quando o 
texto foi publicado? Qual a 
finalidade comunicativa/objetivo 

Rodas de leitura, caderno 
de leiturinhas para serem 
lidas diariamente, leitura 
feita pelo professor, 
leituras compartilhas, 
leitura feitas pelo aluno. 
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do texto? Quem lê esse gênero de 
texto? Onde esse texto costuma 
ser circular? 
Todo gênero discursivo apresenta, 
como elementos constituintes: um 
assunto/tema, uma estrutura 
composicional - uma organização 
própria da escrita e um estilo, isto 
é, o predomínio de certos 
elementos da língua. Esses 
elementos precisam ser objeto de 
reflexão pelos alunos no trabalho 
de leitura e escrita de textos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 

(EF01LP17A) Planejar a produção escrita de 
listas, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
em colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
(EF01LP17B) Produzir listas, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana. 
(EF01LP17C) Revisar a escrita delistas, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem, 
legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana. 
 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Estas habilidades estão 
relacionadas à construção da 
textualidade e, portanto, envolvem 
três etapas da produção escrita: o 
planejamento, a escrita 
propriamente dita e a revisão do 
texto.  
Planejar diz respeito à organização 
prévia de ideias, levando-se em 
conta o contexto de produção e 
recepção do texto. O planejamento 
do texto pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber:  
a) planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo com o 
gênero discursivo/textual; 
b) planejamento do texto parte a 
parte, de acordo com a estrutura 
composicional do gênero. 
A escrita implica na textualização 
propriamente dita do texto, a 
partir do planejamento e de todo o 

Produção de escrita 
coletiva ou em duplas, 
utilizar painéis ou 
datashow para 
acompanhamento do texto 
produzido e revisar por 
partes, elencando os 
elementos necessários que 
compõem um texto. 
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repertório sobre o gênero 
construído nas etapas de leitura 
que antecederam a produção 
textual. 
Já a revisão de texto é uma das 
etapas finais da produção textual, 
necessária ao aprimoramento da 
escrita. Reler e revisar diz respeito 
a observar a própria escrita com 
atenção a detalhes de edição e 
aprimoramento do texto. A revisão 
inicia-se depois de o texto ter sido 
planejado e escrito pelos alunos, 
tendo havido um tempo de 
distanciamento entre a escrita e o 
início da primeira etapa de revisão. 
Esse distanciamento é necessário 
para que a criança deixe de lado o 
papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de 
leitora crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova avanços 
nos conhecimentos discursivos e 
linguísticos dos alunos, o professor 
precisa garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam destinadas 
aos aspectos discursivos - 
coerência e gênero: o texto escrito 
representa o gênero proposto? O 
que precisa ser melhorado nele 
para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas 
as informações necessárias? Estas 
informações estão livres de 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor passa a 
revisar os recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - coesão, 
ortografia entre outros. A primeira 
versão do texto não precisa ser 
apagada durante as etapas de 
revisão; cabe ao professor o 
estabelecimento de marcas de 
revisão para que os alunos revisem 
seus textos sem apagá-los e 
depois, na etapa da edição, 
escrevam a versão final. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 

(EF01LP18A) Planejar a (re)escrita de cantigas, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas - dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional, o 
estilo e a finalidade do gênero. 
(EF01LP18B) (Re)escrever cantigas, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas - dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
em colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional, o estilo e a finalidade do 
gênero. 
(EF01LP18C) Revisar a (re)escrita de cantigas, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas - dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional, o 

Escrita autônoma e 
compartilhada  

Participar das leituras de 
cantigas e outros gêneros 
discursivos por meio de 
projetos didáticos, criar os 
textos e revisar.  
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estilo e a finalidade do gênero. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 1º 

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

Produção de texto oral 

Os textos de tradição oral têm 
como finalidade comunicativa a 
sua oralização, isto é: foram feitos 
para serem cantados, recitados, 
declamados etc. 

Rodas de leitura, caderno 
de leiturinhas para serem 
lidas diariamente, leitura 
feita pelo professor, 
leituras compartilhas, 
leitura feitas pelo aluno, 
sarau de poesias. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

1º 

(EF01LP20A) Identificar a estrutura 
composicional específica de gêneros como 
listas, poemas, regras de brincadeiras, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem e 
legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos) na leitura e escrita de 
textos. 
(EF01LP20B) Compreender a estrutura 
composicional específica de gêneros como 
listas, poemas, regras de brincadeiras, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem e 
legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos) na leitura e escrita de 
textos. 
(EF01LP20C) Produzir listas, poemas, regras 
de brincadeiras, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos) mantendo a estrutura 
composicional própria a esses e outros 
gêneros da vida cotidiana. 

Forma de composição 
do texto 

Esta habilidade refere-se ao 
reconhecimento, nas práticas de 
leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os 
gêneros previstos, de modo que 
seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 

 

Campo da 
vida pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 

(EF01LP21A) Planejar a escrita de listas de 
regras e regulamentos que organizam a vida 
na comunidade escolar, dentre outros 
gêneros do campo da vida pública, em 
colaboração com colegas e com a ajuda do 

Escrita compartilhada 

Todas as atividades de (re)escrita 
pressupõem um trabalho prévio de 
leitura. 
Depois de lidos e estudados alguns 
exemplares do gênero de texto 

Criação de projetos 
didáticos que permeiam as 
etapas de participação, 
construção e registro. 
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CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 

BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÕES DE     

ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP01) Ler palavras tomando-se como 
referência palavras conhecidas e/ou 
memorizadas (estáveis) como o próprio nome 
e o de colegas. 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

A exposição de listas em sala de 
aula, de diferentes campos 
semânticos - lista de nomes, de 
títulos de histórias, de canções - 
tem a finalidade de servir de apoio 
à leitura e à escrita dos alunos. 
Muitas das palavras expostas numa 
classe acabam sendo memorizadas 
e, por se tornarem estáveis, 
podem configurar-se como uma 
referência para a escrita de outras 
palavras. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

 
(EF12LP02A) Selecionar textos que circulam 
em meios impressos ou digitais, de acordo 
com as necessidades e interesses individuais e 

Formação de leitor 

No trabalho com a leitura é preciso 
ensinar procedimentos e 
comportamentos leitores: ambos 
implicam a mobilização de diversas 

 

professor, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do texto. 
(EF01LP21B) Produzir listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na 
comunidade escolar, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública. 
(EF01LP21C) Revisar listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na 
comunidade escolar, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública. 

selecionado pelo professor, como 
as receitas, por exemplo, o 
professor precisará organizar a 
escrita em etapas que lhe são 
próprias e articuladas entre si: o 
planejamento do texto, a escrita 
propriamente dita e a revisão 
textual.  
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da turma, com a mediação do professor 
(leitura compartilhada).  
(EF12LP02B) Ler textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses individuais e da 
turma, com a mediação do professor (leitura 
compartilhada). 

habilidades de leitura, como a 
busca e a seleção de textos para 
ler.  
É importante também estabelecer 
propósitos/necessidade para a 
leitura que se faz enquanto prática 
social, isto é, ninguém lê sem um 
motivo para fazê-lo: ler para se 
divertir, ler para obter uma 
informação, ler para aprender, ler 
para se emocionar, ler para ter 
uma ideia geral do texto etc.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
2º 

(EF12LP03A) Planejar a produção de textos de 
tradição oral, observando suas características: 
estrutura composicional, espaçamento entre 
as palavras (segmentação), a escrita das 
palavras e a pontuação. 
(EF12LP03B) Produzir textos de tradição oral, 
mantendo suas características. 
(EF12LP03C) Revisar os textos de tradição oral 
produzidos, analisando a adequação de suas 
características. 

Construção do sistema 
alfabético/ 

Estabelecimento de 
relações anafóricas na 

referenciação e 
construção da coesão 

A leitura e a escrita de textos de 
tradição oral (parlendas, 
quadrinhas e anedotas) precisam 
ser garantidas como atividades 
permanentes, sistemáticas até que 
as crianças atinjam a hipótese de 
escrita alfabética. Depois disso, 
esses textos podem ser 
substituídos por outros mais 
complexos. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP04) Ler listas, bilhetes, convites, 
receitas, instruções de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, em colaboração com 
colegas, com a ajuda do professor ou com 
certa autonomia, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do texto. 

Compreensão em 
leitura 

A leitura de textos de diferentes 
gêneros precisa considerar tanto o 
desenvolvimento de habilidades de 
leitura, quanto a compreensão de 
características próprias a cada 
gênero discursivo/textual: 
organização interna, marcas 
linguísticas, conteúdo temático 
entre outras. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP05A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo artístico-literário (contos, 
tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre 
outros), considerando a situação 

Escrita compartilhada 

Estas habilidades estão 
relacionadas à construção da 
textualidade e, portanto, envolvem 
três etapas da produção escrita: o 
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comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, em 
colaboração com colegas e/ou com a ajuda do 
professor. 
(EF12LP05B) Produzir gêneros do campo 
artístico-literário (contos, tiras, histórias em 
quadrinhos, poemas entre outros). 
(EF12LP05C) Revisar a produção escrita de 
gêneros do campo artístico-literário (contos, 
tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre 
outros). 

planejamento, a escrita 
propriamente dita e a revisão do 
texto.  
Planejar diz respeito à organização 
prévia de ideias, levando-se em 
conta o contexto de produção e 
recepção do texto. O planejamento 
do texto pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber: a) 
planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo com o 
gênero discursivo/textual; b) 
planejamento do texto parte a 
parte, de acordo com a estrutura 
composicional do gênero. 
A escrita implica na textualização 
propriamente dita do texto, a 
partir do planejamento e de todo o 
repertório sobre o gênero 
construído nas etapas de leitura 
que antecederam a produção 
textual. Já a revisão de texto é uma 
das etapas finais da produção 
textual, necessária ao 
aprimoramento da escrita. Reler e 
revisar diz respeito a observar a 
própria escrita com atenção a 
detalhes de edição e 
aprimoramento do texto. A revisão 
inicia-se depois de o texto ter sido 
planejado e escrito pelos alunos, 
tendo havido um tempo de 
distanciamento entre a escrita e o 
início da primeira etapa de revisão. 
Esse distanciamento é necessário 
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para que a criança deixe de lado o 
papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de 
leitora crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova avanços 
nos conhecimentos discursivos e 
linguísticos dos alunos, o professor 
precisa garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam destinadas 
aos aspectos discursivos - 
coerência e gênero: o texto escrito 
representa o gênero proposto? O 
que precisa ser melhorado nele 
para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas 
as informações necessárias? Estas 
informações estão livres de 
contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor passa a 
revisar os recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - coesão, 
ortografia entre outros. A primeira 
versão do texto não pode ser 
apagada durante as etapas de 
revisão; caberá ao professor o 
estabelecimento de marcas de 
revisão para que os alunos revisem 
seus textos sem apagá-los e 
depois, na etapa da edição, 
escrevam a versão final. 
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Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

1º 
 2º 

(EF12LP06A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida cotidiana (recados, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, entre outros), para serem 
oralizados por meio de ferramentas digitais, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com a ajuda do professor ou 
com certa autonomia. 
(EF12LP06B) Produzir gêneros do campo da 
vida cotidiana (recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, entre 
outros), para serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais. 
(EF12LP06C) Revisar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida cotidiana (recados, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, entre outros), para serem 
oralizados por meio de ferramentas digitais. 
(EF12LP06D) Oralizar recados, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana. 
 
 

Produção de texto oral 

 
Ferramentas digitais: áudio, vídeo 
entre outras. 
Estas habilidades estão 
relacionadas à construção da 
textualidade e, portanto, envolvem 
três etapas da produção escrita: o 
planejamento, a escrita 
propriamente dita e a revisão do 
texto, descritas na habilidade 
EF1205. Todavia, esta habilidade 
articula a escrita com a oralização 
do texto. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/sem

iótica 

(Alfabetização) 

1º 
 2º 

(EF12LP07) Produzir cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções mantendo 
rimas, aliterações e assonâncias, relacionado-
as ao ritmo e à melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido. 

Forma de composição 
do texto  

 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP08) Ler gêneros do campo da vida 
pública (fotolegendas, manchetes, lides em 
notícias entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 

Compreensão em 
leitura  
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em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor. 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
2º 

(EF12LP09) Ler gêneros do campo da vida 
pública (slogans, anúncios publicitários, 
campanhas de conscientização entre outros), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, em colaboração com colegas 
e/ou com a ajuda do professor. 

Compreensão em 
leitura  

 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP10) Ler gêneros do campo da vida 
pública (avisos, bilhetes, regras, combinados, 
leis, regulamentos entre outros), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, em colaboração com colegas 
e com a ajuda do professor. 

Compreensão em 
leitura  

 

Campo da 
vida pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP11A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública 
(fotolegendas, manchetes, notícias digitais ou 
impressas entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor. 
(EF12LP11B) Produzir gêneros do campo da 
vida pública (fotolegendas, manchetes, 
notícias digitais ou impressas entre outros). 
(EF12LP11C) Revisar a produção de gêneros 
do campo da vida pública (fotolegendas, 
manchetes, notícias digitais ou impressas 
entre outros). 

Escrita compartilhada 
 

 

Campo da 
vida pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP12A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), considerando a 

Escrita compartilhada 
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situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
em colaboração com colegas e/ou com a ajuda 
do professor. 
(EF12LP12B) Produzir gêneros do campo da vida 
pública (slogans, anúncios publicitários, 
campanhas de conscientização entre outros). 
(EF12LP12C) Revisar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros). 

Campo da 
vida pública 

Oralidade 
1º 
 2º 

(EF12LP13A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), para serem 
oralizados por meio de ferramentas digitais, 
considerando a situação comunicativa, o tema/ 
assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero, em colaboração com colegas e/ou com 
a ajuda do professor. 
(EF12LP13B) Produzir gêneros do campo da vida 
pública (slogans, anúncios publicitários, 
campanhas de conscientização entre outros), 
para serem oralizados por meio de ferramentas 
digitais. 
(EF12LP13C) Revisar a produção escrita 
degêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros). 
(EF12LP13D) Oralizar os gêneros do campo da 
vida pública produzidos (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 

entre outros) utilizando ferramentas digitais. 

Produção de texto oral 
 

 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/sem

iótica 

1º 
 2º 

(EF12LP14) Conhecer a estrutura própria de 
gêneros do campo da vida pública 
(fotolegendas, notícias, cartas de leitor digitais 

Forma de composição 
do texto  
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(Alfabetização) ou impressas, entre outros) por meio da 
leitura/escuta, para a produção escrita de 
gêneros.  

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/sem

iótica 
(Alfabetização) 

1º 
 2º 

(EF12LP15A) Identificar slogans em anúncios 
publicitários orais ou escritos. 
(EF12LP15B) Compreender os efeitos de 
sentido de slogans em anúncios publicitários 
orais ou escritos. 

Forma de composição 
do texto 

Esta habilidade articula-se à 
EF12LP16 e precisa ser 
desenvolvida no interior de 
práticas de leitura e análise de 
textos publicitários. Seu foco é o 
reconhecimento de recursos 
linguístico-discursivos envolvidos 
em slogans. 

 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/sem

iótica 
(Alfabetização) 

1º     
2º 

(EF12LP16) Reconhecer a estrutura própria de 
gêneros do campo da vida pública (anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros) por meio da leitura/escuta, para 
a produção escrita de gêneros.  

Forma de composição 
do texto 

Esta habilidade articula-se à 
EF12LP15 e tem como foco o 
reconhecimento da estrutura 
composicional própria aos gêneros 
mencionados, com vistas à sua 
apropriação, no interior de práticas 
de leitura, análise e produção de 
textos. 

 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
2º 

(EF12LP17) Ler gêneros do campo das práticas 
de estudo e pesquisa (enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor. 

Compreensão em 
leitura  

 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º 
 2º 

(EF12LP18A) Apreciar gêneros do campo 
artístico-literário (poemas e outros textos 
versificados entre outros), observando rimas, 
sonoridades e jogos de palavras.  
(EF12LP18B) Reconhecer os gêneros do 
campo artístico-literário como parte de um 
mundo imaginário e de uma dimensão de 

Apreciação 
estética/Estilo 

Esta habilidade envolve o 
desenvolvimento da leitura como 
um todo; o caráter lúdico e 
estético dos textos literários e as 
características dos diferentes 
gêneros poéticos. Envolve também 
a formação de um repertório 
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encantamento, jogo e fruição.  literário com a previsão de 
estratégias didáticas que 
progridam da leitura colaborativa 
para a autônoma. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/sem

iótica 
(Alfabetização) 

1º 
 2º 

(EF12LP19A) Reconhecer características de 
estilo próprias de gêneros do campo artístico-
literário (rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, expressões e comparações). 
(EF12LP19B) Compreender os efeitos de 
sentido próprios do estilo de gêneros do 
campo artístico-literário (rimas, sonoridades, 
jogos de palavras, expressões e comparações). 

Formas de composição 
de textos poéticos 

As estratégias linguísticas a que se 
refere a habilidade estão 
relacionadas ao estilo de um 
gênero e, portanto, diferenciam-se 
conforme o gênero textual do 
campo artístico-literário 
selecionado para o trabalho com 
os alunos. No caso de um poema, 
por exemplo, fazem parte do estilo 
a escrita em versos e estrofes, a 
métrica, as rimas e aliterações, o 
uso de figuras de linguagem como 
metáforas, hipérbatos (inversão na 
ordem dos termos da oração), e 
metonímias, a pontuação (nem 
sempre obedece as regras na 
norma-padrão), a licença poética 
entre outras.  
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CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 

BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÕES DE     
ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP01A) Compreender a função social de 
textos que circulam no campo da vida 
cotidiana (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola) e nas mídias impressa, de massa e 
digital. 
(EF15LP01B) Reconhecer a situação 
comunicativa do texto (para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam). 

Reconstrução das 
condições de produção 

e recepção de textos 

Entende-se por função social a 
finalidade comunicativa dos textos 
que circulam nos diversos campos 
de atuação da vida social em que 
se inserem. Uma notícia, por 
exemplo, tem por finalidade 
informar sobre a ocorrência de um 
fato relevante para a sua 
comunidade de leitores; uma 
receita tem como função social a 
prescrição de materiais e etapas 
para o preparo de um alimento. 
Desta forma, à escola cabe a 
promoção de situações de leitura 
diversas que considerem a função 
social dos gêneros, bem como a 
situação comunicativa em que se 
inserem. 

 
 
 
 
 
 
 
Retomar casos regrados de 
ortografia com as 
dificuldades apresentadas 
nos textos produzidos pelos 
alunos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto a ser lido (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), a partir de seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção do gênero textual, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.).  
(EF15LP02B) Confirmar antecipações e 

Estratégia de leitura 

Antes da leitura de qualquer 
gênero discursivo é importante 
garantir a compreensão de suas 
condições de produção e de 
recepção, bem como a leitura 
exploratória de títulos, subtítulos, 
fotos, legendas, suporte para a 
antecipação e/ou o levantamento 
de hipóteses sobre o que será lido 

 
 
 
 
 
 

Lista de palavras 
contextualizadas. 
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inferências realizadas antes e durante a leitura 
gênero textual/discursivo, de acordo com as 
hipóteses realizadas. 

(previsões sobre o conteúdo) e o 
estabelecimento de objetivos para 
a leitura do texto. Durante a 
leitura, essa articulação permitirá a 
inferência de informações 
implícitas e a verificação das 
antecipações e hipóteses 
realizadas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 

Estratégia de leitura 

As informações explícitas são 
aquelas que estão, literalmente, 
expressas em um texto - oral ou 
escrito - isto é, que estão em sua 
superfície. Duas considerações 
sobre o desenvolvimento da 
habilidade de localização de 
informações explícitas em um 
texto: a primeira é que ela não 
deve ocupar um espaço grande em 
sala de aula e a segunda é que essa 
habilidade precisa ser desenvolvida 
de maneira significativa, isto é, em 
situações de leitura nas quais há 
necessidade (função social) de se 
localizar alguma informação 
importante, como por exemplo, 
em uma pesquisa - a localização da 
faixa etária das crianças 
entrevistadas, em uma receita - a 
localização de uma medida, em 
uma reportagem - a localização de 
uma fonte de informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades contextualizadas 
e não fragmentadas. 
Conteúdos gramaticais 
interagindo com textos 
estudados. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 

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

Estratégia de leitura 

Textos multissemióticos são textos 
que envolvem o uso de diferentes 
linguagens, neste sentido, a 
maioria dos gêneros que circulam 

 
 
 
Trabalho com textos, gibis, 
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 5º socialmente são multissemióticos, 
pois envolvem no mínimo a 
linguagem verbal e a visual (fotos, 
ilustrações, cores). Uma 
propaganda impressa em um 
outdoor, por exemplo, configura-
se como um texto verbo-visual; 
essa mesma propaganda veiculada 
na TV, passa a envolver também a 
linguagem audiovisual. A 
compreensão adequada do texto 
depende da identificação dos 
efeitos de sentido produzidos pelo 
uso de tais recursos articulados ao 
texto verbal. Outros recursos 
gráfico-visuais podem ser boxes, 
(hiper)links, negrito, itálico, letra 
capitular, uso de notas de rodapé, 
imagens entre outros). 

tirinhas, livro didático, ler e 
escrever. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será 
produzido, com a ajuda do professor, 
conforme a situação comunicativa e as 
características do gênero. 
(EF15LP05B) Pesquisar informações 
necessárias à produção do texto, em meios 
impressos ou digitais, organizando os dados e 
as fontes pesquisadas em tópicos. 

Planejamento de texto 

Situação comunicativa: 
interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); finalidade ou 
propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular); o suporte (qual é o 
portador do texto). 
Características do gênero: 
linguagem (estilo); estrutura 
composicional e tema. 
 
O planejamento é a primeira etapa 
de produção textual de qualquer 
gênero discursivo - oral e escrito. 
Planejar diz respeito à organização 
prévia de ideias levando-se em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenção do professor a 
partir dos textos produzidos 
pelos alunos. Utilização de 
uma chave de correção que 
contemple os problemas 
encontrados e a proposta 
de atividades pertinentes 
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conta o contexto de produção e de 
recepção do texto. O planejamento 
do texto pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber:  
a) planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo com o 
gênero discursivo/textual; 
b) planejamento do texto parte a 
parte, de acordo com a estrutura 
composicional do gênero. 

que levem os alunos a 
refletir sobre a língua 
portuguesa. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

 
(EF15LP06) Revisar o texto produzido, de 
acordo com aspectos discursivos (cortes, 
acréscimos, reformulações e correções 
relacionadas ao gênero) e aspectos linguístico-
discursivos (estudo da língua). 

Revisão de textos 

A revisão de texto é uma das 
etapas finais da produção textual, 
necessária ao aprimoramento da 
escrita. Reler e revisar diz respeito 
a observar a própria escrita com 
atenção a detalhes de edição e 
aprimoramento do texto. A revisão 
inicia-se depois de o texto ter sido 
planejado e escrito pelos alunos, 
tendo havido um tempo de 
distanciamento entre a escrita e o 
início da primeira etapa de revisão. 
Esse distanciamento é necessário 
para que a criança deixe de lado o 
papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de 
leitora crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova avanços 
nos conhecimentos discursivos e 
linguísticos dos alunos, o professor 
precisa garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam destinadas 
aos aspectos discursivos - 
coerência e gênero: o texto escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 
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representa o gênero proposto? O 
que precisa ser melhorado nele 
para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas 
as informações necessárias? Estas 
informações estão livres de 
contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor passa a 
revisar os recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - coesão, 
ortografia entre outros. A primeira 
versão do texto não pode ser 
apagada durante as etapas de 
revisão; caberá ao professor o 
estabelecimento de marcas de 
revisão para que os alunos revisem 
seus textos sem apagá-los e 
depois, na etapa da edição, 
escrevam a versão final. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP07A) Editar a versão final do texto em 
suporte adequado (manual ou digital), em 
colaboração com colegas e professor. 
(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 
quando for o caso, fotos, ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Edição de textos 

A edição é a última etapa da 
produção escrita de um texto, isto 
é, ela incide sobre os cuidados com 
a circulação/publicação do texto 
em suportes impressos ou digitais. 
É neste momento que o aluno 
reescreve seu texto eliminando 
todas as marcas de revisão 
inseridas nele. Para que a edição 
seja significativa é preciso que se 
escolha um suporte adequado para 
a circulação do texto, mesma que 
seja dentro da própria escola: um 

 
 
 
 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 
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mural, um jornal da escola, uma 
coletânea, uma antologia, um 
folheto, um cartaz, uma folha, um 
blog, um site, uma revista etc. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP08) Utilizar software, por meio da 
exploração de recursos de texto, áudio e 
vídeo disponíveis, na edição e publicação de 
conteúdos multissemióticos . 

Utilização de tecnologia 
digital 

Os softwares mais comumente 
utilizados para a edição e a 
publicação de conteúdo são: Word, 
Moviemaker, Audacity entre 
outros. O uso de ferramentas 
digitais de edição e de publicação 
de textos está relacionado à etapa 
de edição da versão final da 
escrita, expressa na habilidade 
(EF15LP07). 

 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral, com clareza.  

Oralidade 
pública/Intercâmbio 

conversacional em sala 
de aula 

Considerar, na produção de textos 
orais, as especificidades dos textos 
de diferentes gêneros 
discursivos/textuais. Expor 
oralmente o resultado de uma 
pesquisa realizada requer saberes 
diferenciados daqueles em que a 
proposta é opinar para tomar 
decisão coletiva, ou mesmo 
debater sobre aspectos 
controversos de um tema. 
Utilizar tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

 
 
 
 
Leitura com suportes 
digitais, trabalhar ocultação 
de trechos do texto, com 
acesso a links, infográfico 
animados etc... 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP10A) Ouvir a fala de professores e 
colegas, com atenção. 
(EF15LP10B) Formular perguntas pertinentes 
ao tema proposto.  
(EF15LP10C) Solicitar esclarecimentos 
referentes ao tema, sempre que necessário. 

Escuta atenta 

A escuta atenta poderá ser 
desenvolvida em situações 
comunicativas que envolvam 
gêneros orais como a exposição 
oral de um trabalho, a entrevista, a 
manifestação de opinião em um 
debate regrado entre outros. 

 
Atividades contextualizadas 
e não fragmentadas. 
Conteúdos gramaticais 
interagindo com textos 
estudados. 
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Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP11A) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial. 
(EF15LP11B) Respeitar turnos de fala, por 
meio da seleção e utilização, durante a 
conversação, de formas de tratamento 
adequadas. 
(EF15LP11C) Considerar a situação 
comunicativa e o papel social do interlocutor. 

Características da 
conversação 
espontânea 

A compreensão da situação 
comunicativa do gênero - uma 
conversa, por exemplo, é 
indispensável ao aluno para que 
desenvolva a habilidade em 
questão. Se a conversa é com a 
equipe gestora de uma escola, por 
exemplo, as escolhas de palavras 
(lexicais), de pronomes de 
tratamento, entonação e grau de 
formalidade da linguagem utilizada 
serão diferentes de um conversa 
com um grupo de colegas da 
classe. 

 
 
 
 
 
Guiar o aluno no sentido de 
compreender a língua, o seu 
funcionamento e uso. 
Análise crítica dos gêneros 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º 
 5º 

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

Aspectos não 
linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 
da fala 

Os aspectos paralinguísticos - 
direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz 
entre outros - são como a 
pontuação nos textos escrito, isto 
é, provocam efeitos de sentido no 
leitor/ouvinte. 

Trabalhar com gêneros 
orais da mesma forma que 
se propõe o trabalho com 
leitura e produção escrita 
compartilhando desde o 
início os objetivos de 
acordo com a prática social 
e de linguagem a ser 
explorada. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º,  
2º,  
3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP13) (Re)conhecer a 
finalidade/propósito de gêneros orais, em 
diferentes situações comunicativas, por meio 
de solicitação de informações, apresentação 
de opiniões, relato de experiências etc. 

Relato oral/Registro 
formal e informal  

Oralização do texto escrito, 
com leitura em voz alta de 
um texto, compreensão e 
interpretação de textos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP14A) Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas,  
(EF15LP14B) Relacionar imagens e palavras, 
de acordo com a situação comunicativa, para 
interpretação de recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias). 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

O trabalho com tiras precisa 
considerar o efeito de humor 
próprio desse gênero como 
essencial a sua compreensão. 
Também é essencial a 
compreensão das características 
dos personagens da tira para que 

 
 
 
 
Leitura com suportes 
digitais, trabalhar ocultação 
de trechos do texto, com 
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se possa perceber o humor no 
texto. Assim, se o aluno não 
conhece a Mafalda, não poderá 
atribuir sentido às situações em 
que ela se coloca e à maneira 
como ela se comporta nas 
narrativas.  

acesso a links,, infográfico 
animados etc... 

 

 

CURRÍCULO 2019 
MATEMÁTICA 1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Números 1º 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como 
indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer 
situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de 
identificação. 

Contagem de rotina. 
Contagem ascendente e 

descendente. 
Reconhecimento de 

números no contexto 
diário: indicação de 

quantidades, indicação de 
ordem ou indicação de 

código para a organização 
de informações. 

 Ao explorar os números naturais, 
por meio de diversas estratégias, 
como por exemplo, numa roda de 
conversa, verificar os 
conhecimentos prévios dos alunos 
a respeito do que conhecem sobre 
números. Explorar qual a função 
social dos números em diferentes 
contextos. 

 Confeccionar crachás com os 
números de 1 a 10e os 
entregue aos alunos.Solicite a 
eles que se misturem e, ao 
seu sinal, formem uma fila 
organizada usando a 
sequência numérica que 
aprenderam. Quando tiverem 
alinhados, faça perguntas a 
cada um. Por exemplo: “ Que 
número está antes de você? E 
depois... 

Números 1º 
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximada, utilizando diferentes estratégias como 
o pareamento e outros agrupamentos. 

Quantificação de 
elementos de uma 

coleção: estimativas, 
contagem um a um, 

pareamento ou outros 
agrupamentos e 

Explorar contagens orais, para 
incentivar a ampliação da 
contagem; 
Saber recitar a sequência 
numérica não é a mesma coisa 
que saber contar elementos de 

Com os alunos organizados 
em grupos distribua folhas de 
papel sulfite para que eles 
anotem as respostas às suas 
perguntas utilizando 
números. Faça diversas 
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comparação. um conjunto; 
Para contar, a criança precisa 
atribuir a cada objeto (ou desenho 
dele) um único nome de um 
número, respeitando a ordem da 
sequência numérica. 

perguntas a eles, incluindo 
algumas cuja resposta será o 
(zero), ou seja, nenhum 
(a),nada, ninguém, etc. Por 
exemplo: “ Quantos 
professores dão aula para 
essa turma?”; “Quantos de 
vocês tem menos de três 
anos?” 

Números 1º 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em torno de 20 
elementos), por estimativa e/ou por correspondência 
(um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesmaquantidade”. 

Quantificação de 
elementos de uma 

coleção: estimativas, 
contagem um a um, 

pareamento ou outros 
agrupamentos e 

comparação. 

A quantidade de elementos de um 
conjunto pode ser obtida por meio 
de contagens. As competências 
básicas de contagem “um a um” 
vão se coordenando, originando 

  Atividade concreta que 
envolve   Atividade concreta 
que envolve estimativas e 
comparações de quantidades. 
Separe em duas caixas 
quantidades diferentes( até 
10 em cada uma)de 
tampinhas ( por exemplo). 
Solicite aos alunos que façam 
estimativas da quantidade de 
objetos em cada caixa e 
anotem em uma folha de 
papel. Em seguida, solicite 
estimativas e comparações de 
quantidades. Separe em duas 
caixas quantidades 
diferentes( até 10 em cada 
uma)de tampinhas ( por 
exemplo). Solicite aos alunos 
que façam estimativas da 
quantidade de objetos em 
cada caixa e anotem em uma 
folha de papel. Em seguida, 
solicite que realizem a 
contagem dos objetos, 
registre na folha e verifiquem 
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se a estimativa foi boa ou 
não. 

Números 1º 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 unidades e apresentar o resultado 
por registros verbais e simbólicos, em situações de 
seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais 
da sala de aula, entre outros. 

Leitura, escrita e 
comparação de números 

naturais (até 100); 
Reta numérica. 

É por meio da experimentação e 
da observação dos procedimentos 
dos outros (adultos ou colegas) 
que a criança vai criando 
estratégias para realizar 
contagem. 

  Dê um tempo para que os 
alunos manipulem 
concretamente objetos da 
sala de aula, como canetas, 
livros, réguas, e criem 
estratégias para identificar as 
quantidades. 

Números 1º 
(EF01MA05) Comparar números naturais de até 
duas ordens em situações cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica. 

Leitura, escrita e 
comparação de números 

naturais (até 100); 
Reta numérica. 

Explore o quadro numérico 
destacando as características de 
números e intervalos 
predefinidos; 
As crianças criam suas próprias 
hipóteses para comparar 
números, é imprescindível que o 
professor esteja atento e solicite 
que as crianças justifiquem suas 
respostas. 

Permita aos alunos que 
explorem as barrinhas 
coloridas ( cousinier) 
livremente. Você pode dar 
algumas orientações de 
comparações das barrinhas e 
escolher uma delas, por 
Exemplo, a marrom que vale 
8, e pedir a eles que 
identifiquem outras duas 
barrinhas que, juntas, 
formam a barrinha marrom. 

Números 1º 
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e 
utilizá-los em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas. 

Construção de fatos 
básicos da adição e da 

subtração. 

Realizar atividades ligadas às 
ações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e completar; 
Observar as diferentes estratégias 
e formas de registros pessoais que 
levam a construção do 
conhecimento. 

  Propõe aos alunos que, em 
pequenos grupos, montem 
um jogo de trilha com casas 
numeradas em fundo/cenário 
criado por eles. Além de 
explorar a sequência 
numérica, o uso do dado em 
cada jogada permite a 
exploração intuitiva de 
adições. 

Números 1º 
(EF01MA07) Compor e decompor número de até 
duas ordens, por meio de diferentes adições, com o 
suporte de material manipulável, contribuindo para 

Composição e 
decomposição de 
números naturais. 

A utilização de diferentes 
estratégias e materiais 
manipuláveis propicia às crianças 

 Proponha aos alunos que 
representem concretamente 
com o material dourado ou 
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a compreensão de características do sistema de 
numeração decimal e o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo. 

perceber o valor de cada 
algarismo de um número em 
função de sua posição na escrita 
desse número. 

com outros materiais, os 
números propostos maiores 
que 10 construindo assim a 
ideiade agrupamento . 

Números 1º 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de até 
dois algarismos, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar). 

O conhecimento da sequência 
numérica funciona como um 
instrumento necessário para o 
estabelecimento de relações 
numéricas. É a partir da sua 
capacidade de contagem que a 
criança desenvolve as capacidades 
necessárias à resolução de 
problemas. 

  Proponha atividades 
concretas com as ideias de 
acrescentar e subtrair, 
envolvendo os próprios 
alunos e objetos da sala de 
aula. 

Álgebra 1º 
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares 
ou representações por figuras, por meio de 
atributos, tais como cor, forma e medida. 

Padrões figurais e 
numéricos: investigação 
de regularidades ou 
padrões em sequências. 

É imprescindível que o professor 
esteja atento e solicite que as 
crianças compartilhem as soluções 
encontradas a partir das 
regularidades presentes nas 
figuras.   

Alunos divididos em duplas 
ou grupos com três ou quatro 
integrantes. Distribuir 
objetoscom formas 
diferentes.por exemplo: 
palito, tampinhas e bolinhas. 
Pedir aos alunos que 
primeiramente organizem os 
objetos separando-os em três 
caixas. Após separar, ordenar 
numa mesma sequência, por 
exemplo: 1 bolinha, 1 palito  
e 1 tampinha...ordenar todos 
os objetos 

Álgebra 1º 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou figuras. 

Sequências recursivas: 
observação de regras 
usadas utilizadas em 

seriações numéricas (mais 
1, mais 2, menos 1, menos 

2, por exemplo). 

A mediação do professor deve ser 
feita durante toda a execução da 
atividade para que as crianças 
avancem na compreensão de 
características e regularidades que 
são presentes no sistema de 
numeração decimal ou através de 
figuras. 

 Utilizando material concreto, 
alunos em duplas ,apresentar 
aos alunos uma sequencia 
repetindo pela terceira vez a 
mesma sequencia apresentar 
elemento ausente para que o 
aluno possa completar 
corretamente 
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Geometria 1º 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e 
de objetos no espaço em relação à sua própria 
posição, utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás. 

Localização de objetos e 
de pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos 
de referência e 

vocabulário apropriado. 

O conhecimento prévio deve ser 
explorado para que a criança 
melhore sua percepção visual e 
espacial. Esse tipo de atividade 
contribui para o desenvolvimento 
de habilidades relativas à 
visualização, representação plana 
e a descrição daquilo que está 
sendo representado, usando a 
terminologia adequada. 

 Com os alunos organizados 
nos lugares deles, na sala de 
aula, faça perguntas ora 
envolvendo os próprios 
alunos, ora objetos da sala. 
Por exemplo :´Qual aluno 
está mais perto da porta?; 
“Quem está sentado na 
frente da mesa do 
professor?..etc.  

Geometria 1º 

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e 
de objetos no espaço segundo um dado ponto de 
referência, compreendendo que, para a utilização 
de termos que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial. 

Localização de objetos e 
de pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos 
de referência e 

vocabulário apropriado. 

  

 Leve os alunos a um espaço 
amplo da escola, como pátio 
ou quadra. Desenhe ou 
marque no chão uma malha 
quadriculada, indique a 
entrada e peça a eles que se 
desloquem nela a partir dos 
comandos que você der. 
Outra possibilidade é 
desenhar um trajeto a ser 
percorrido na malha, 
utilizando setas. 

Geometria 1º 
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas 
espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 
retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 

Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento 
e relações com objetos 
familiares do mundo físico 

É relevante o uso de materiais 
manipuláveis para relacionar e 
reconhecer as características de 
figuras geométricas. 

 Proponha aos alunos, que 
observem objetos na sala de 
aula ou em outros locais da 
escola, e selecionem pares 
que têm formas parecidas. 

Geometria 1º 

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas 
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em 
desenhos apresentados em diferentes disposições 
ou em contornos de faces de sólidos geométricos. 

Figuras geométricas 
planas: reconhecimento 
do formato das faces de 
figuras geométricas 
espaciais 

É relevante a utilização de 
materiais que apresentam as 
figuras geométricas planas, onde 
os alunos tenham a oportunidade 
de colocar em jogo o que já sabe, 
validando e ampliando seus 
conhecimentos. 

 Disponibilize revistas, papel e 
tesoura para que os alunos 
recortem imagens de objetos 
que tenham a forma de um 
dos sólidos geométricos ( 
figuras planas). Cada um deve 
escolher um 
sólidogeométrico ou figura 
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plana e fazer uma 
composição artística. Ao final 
monte uma exposição das 
criações dos alunos. 

Grandezas e 
medidas 

1º 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades 
ou massas, utilizando termos como mais alto, mais 
baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, 
cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de 
uso cotidiano. 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 
comparações e unidades 
de medida não 
convencionais. 

É importante realizar o 
levantamento das hipóteses dos 
alunos sobre os objetos em estudo 
para a comparação das unidades 
de medida em situações do 
cotidiano. 

 Marque no chão com uma 
fita crepe, um segmento de 
reta de aproximadamente 2 
metros, peça a cada aluno 
que ande sobre a fita crepe 
pé ante pé, e conte em voz 
alta quantos pés couberem 
em cima da fita crepe( 
medida de comprimento). 
Utilizar vários recipientes com 
água e verificar a capacidade 
de cada um.(medidas de 
capacidade)analisar folheto 
de supermercado os 
diferentes produtos como são 
vendidos....kg, Gr.( medidas 
de massa) 

Grandezas e 
medidas 

1º 

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não 
verbal sequência de acontecimentos relativos a um 
dia, utilizando, quando possível, os horários dos 
eventos. 

Medidas de tempo: 
unidades de medida de 
tempo, suas relações e o 
uso do calendário 

É importante relatar as medidas 
de tempo através de diferentes 
formas para a compreensão dos 
acontecimentos, através do uso de 
objetos para a compreensão da 
habilidade, tendo como referência 
o uso do calendário e deve ser 
uma atividade permanente para a 
assimilação da habilidade. 

 Utilizar calendário 
diariamente com perguntas; 
Em que mês estamos? Que 
dia da semana é hoje? 
Ontem?...preencher 
tabela...com os dados 
colhidos. 

Grandezas e 
medidas 

1º 
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do 
dia, dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 

Medidas de tempo: 
unidades de medida de 

tempo, suas relações e o 
uso do calendário. 

É importante relatar as medidas 
de tempo através de diferentes 
formas para a compreensão dos 
acontecimentos, através do uso de 
objetos para a compreensão da 

 Utilizar agenda diariamente 
com base calendário para 
facilitar compreensão do 
acontecimentos em seu 
tempo. 
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habilidade, tendo como referência 
o uso do calendário e deve ser 
uma atividade permanente para a 
assimilação da habilidade. 

Grandezas e 
medidas 

1º 
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, 
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia 
da semana de uma data, consultando calendários. 

  

É importante relatar as medidas 
de tempo através de diferentes 
formas para a compreensão dos 
acontecimentos, através do uso de 
objetos para a compreensão da 
habilidade, tendo como referência 
o uso do calendário e deve ser 
uma atividade permanente para a 
assimilação da habilidade. 

 Preencher calendário e 
agenda diariamente para 
compreender tempo dos 
acontecimentos. 

Grandezas e 
medidas 

1º 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro 
para resolver situações simples do cotidiano do 
estudante. 

Sistema monetário 
brasileiro: 

reconhecimento de 
cédulas e moedas. 

É relevante ao professor 
proporcionar estratégias de 
trabalho para o aluno registrar 
através de desenhos os valores 
das cédulas e moedas e assim 
estar apto para o reconhecimento 
e resolução de problemas no 
sistema monetário. 

 Leve para a sala de aula 
folhetos de lojas e de 
supermercados nas quais seja 
possível identificar o valor de 
alguns produtos, em reaise 
utilizando R$. Organize um 
mercadinho e proponha aos 
alunos que simulem algumas 
compras. 

Probabili 
dade e 

estatística 
1º 

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, 
tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 
aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações 
do cotidiano. 

Noção de acaso.   

 Dividir a sala em quatro 
grupos, distribuir diferentes 
quantidadese cores de 
bolinhas para cada grupo. Por 
exemplo: 15 azuis para grupo 
A; 12 amarelas para grupo B; 
7 vermelhas para grupo C e 5 
brancas para o grupo A.em 
seguida questionar: quantas 
bolinhas temos de cada cor?; 
quantas bolinhas ao todo?. 
Misturar todas as bolinhas 
em um saco ou caixa escuros 
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de modo que a criança não 
veja o interior , questionar 
qual cor de bolinha terá a 
maior chance de ser sorteada 
?( probabilidade)... 

Probabili 
dade e 

estatística 
1º 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em 
gráficos de colunas simples. 

Leitura de tabelas e de 
gráficos de colunas 

simples. 
  

 Explorar informações a 
respeito de cada criança, em 
tabela, nome, idade, mês de 
nascimento, e outros mostre 
a elas as linhas e as colunas 
da tabela. Leia com elas. 
 

Probabili 
dade e 

estatística 
1º 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas 
variáveis categóricas de seu interesse e universo de 
até 30 elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais. 

Coleta e organização de 
informações. 

Registros pessoais para 
comunicação de 

informações coletadas. 

É importante reforçar os registros 
pessoais dos alunos para a análise 
das informações. Os alunos 
podem explorar esses dados 
através de calendários, organizar 
dados em tabelas simples, 
relacionados a assuntos diversos, 
facilitando a organização e a 
comunicação dos dados 
estudados. 

 Proponha aos alunos a 
realização de uma pesquisa 
sobre as brincadeiras 
favoritas da turma. Para isso, 
eles devem formular a 
pergunta da pesquisa,que 
favorecerá  a coleta de dados 
e, em grupos , entrevistar 
todos os alunos da turma 

Números 1º   
Noção de multiplicação e 

divisão 

Propor atividades em que os 
alunos resolvam por meio de 
estratégias pessoais as situações 
problemas, socializando como 
pensar. A socialização permite que 
os alunos observem diferentes 
procedimentos. 

 Distribuir material concreto 
em saquinhos ( a mesma 
quantidade)...mostrar a soma 
de parcelas 
iguais..multiplicação em 
seguida. Distribuir uma 
quantidade de tampinhas e 
distribuir igualmente entre os 
grupos de alunos. 
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CURRÍCULO 2019 
ARTE 1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Artes visuais 1º 

(EF15AR01A) Conhecer, identificar e apreciar 
obras de arte de diferentes modalidades, 
autores, épocas, países e culturas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas 

Cultivar = desenvolver, apurar, 
formar, melhorar, nutrir 
capacidade de simbolizar = 
Notar, paulatinamente, que 
cores e formas, nas produções 
artísticas, correspondem a 
intenções de seus autores, 
significam; 

 

Artes visuais 1º 
(EF15AR02A) Conhecer, identificar e explorar 
elementos constitutivos das artes visuais. 

Elementos da linguagem 

Elementos constitutivos: 
(ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento, texturas, 
luz, sombra, formas, 
dimensões, figura etc.) 

 

Artes visuais 1º 

(EF15AR04A) Conhecer, apreciar e explorar 
diferentes modalidades das artes visuais, 
experimentando e utilizando de forma 
consciente materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais. 

Materialidade 

Modalidades de expressão das 
artes visuais: (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.) 
uso sustentável: Usados de 
forma consciente - requer a 
noção de que os recursos são 
limitados, e por isso devem ser 
usados de forma adequada. 
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Artes visuais 1º 

(EF15AR05A) Experimentar e organizar 
processos de criação em artes visuais de modo 
individual, explorando diferentes espaços da 
escola. 

Processos de criação 
Processos de criação: fazer 
artístico 

 

Artes visuais 1º 

(EF15AR06A) Dialogar sobre o que produz 
artisticamente, assim como realizar leituras 
autorais das produções dos colegas e de alguns 
artistas, percebendosemelhanças e diferenças. 

Processos de criação 

Sentidos Plurais = Observar, 
interpretar e refletir sobre seu 
processo de criação, assim 
como realizar leituras autorais 
das produções dos colegas e de 
alguns artistas; perceber 
semelhanças e diferenças 
(dentro de um mesmo tema); 
perceber que a arte também é 
linguagem, e que, por meio 
dela é possível expressar suas 
ideias e sentimentos; 

 

Artes visuais 1º 
(EF15AR07A) Conhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais. 

Sistemas da linguagem 

Sistema das Artes Visuais: 
(museus, galerias, instituições, 
artistas, artesãos, curadores 
etc.) 

 

Dança 1º 

(EF15AR08A) Conhecer, apreciar e 
experimentar diferentes formas de dança, 
presentes em diferentes contextos da cultura 
local e de outras culturas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Contextos e práticas 

Formas distintas de 
manifestações da dança: 
(Zumba, Ballet Romântico, 
Samba, Funk etc) 
Diferentes Contextos: 
(geográfico; situacional; festas; 
religioso etc)  
cultivar = desenvolver, apurar, 
formar, melhorar, nutrir 
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Dança 1º 

(EF15AR09A) Vivenciar eexplorar os diferentes 
tecidos corporais (a pele, as estruturas ósseas e 
articulares, os músculos) percebendo e se 
apropriando da constituição do próprio CORPO 
como um sistema vivo, dinâmico e expressivo, 
estabelecendo relações entre as partes e destas 
com o todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Tecidos corporais: (a pele, as 
estruturas ósseas e articulares, 
os músculos) 
Construção do movimento 
dançado: processos de criação 
em dança 
movimento dançado: Dança 

 

Dança 1º 

(EF15AR10A) Conhecer, experimentar e 
apropriar-se do MOVIMENTO em seus 
diferentes aspectos expressivos, estruturais e 
dinâmicos, experimentando diferentes formas 
de orientação no espaço e ritmos de 
movimento na construção do movimento 
dançado. 

Elementos da linguagem 

Aspectos expressivos: 
(amplitude; intensidade; 
"Brilho" etc) 
Aspectos estruturais: 
(Equilíbrio, desequilíbrio, 
Gestos etc) 
Aspectos dinânicos: (energia, 
organização, ágilidadeetc) 
Formas de orientação no 
espaço: (deslocamentos, 
planos, direções, caminhos 
etc.) 
Ritmos de movimento: (lento, 
moderado e rápido) 
Movimento dançado: a própria 
dança 

 

Dança 1º 

(EF15AR11A) Conhecer, experimentar, explorar, 
e improvisar movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos estruturais, 
dinâmicos e expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com base nos 
códigos de dança. 

Processos de criação 

Aspectos estruturais, dinâmicos 
e expressivos; (Formas de 
orientação no espaço; ritmo; 
intensidade. deslocamentos, 
planos, direções, caminhos 
etc.) 
elementos constitutivos do 
movimento; (peso, tempo, 
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espaço e fluência ) 
códigos da dança: 
especificidade de cada ritmo 

Dança 1º 

(EF15AR12A) Dialogar, com respeito e sem 
preconceito, sobre suas experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Processos de criação / 
Contextos e práticas 

Dialogar: (Rodas de conversa 
(antes e depois) 
Respeito: (Regras de 
convivência; demonstração de 
cortesia, atenção, 
consideração, interesse etc)  
Preconceito: (ideia, opinião ou 
sentimento, geralmente hostil 
e generalizado, formado sem 
conhecimento abalizado, 
ponderação ou razão.) 
> Esta habilidade está implícita 
na habilidade (EF15AR06) 
"construção de vocabulário e 
repertório próprios" 

 

Música 1º 

(EF15AR13A) Conhecer e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, conhecendo e analisando as funções 
da música em diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Contextos e práticas 

Formas e gêneros de expressão 
musical: (música clássica, 
contemporânea, popular - 
categorias pop, mpb, hip hop 
etc) 
contextos de circulação: 
familiar, comercial, regional, 
meios digitais etc 
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Música 1º 
(EF15AR14A) Conhecer, apreciar, perceber e 
explorar os elementos do som e elementos 
constitutivos da música. 

Elementos da linguagem 
/  

Contextos e práticas 

Elementos do som: (altura, 
duração, intensidade e timbre); 
elementos constitutivos da 
música: (melodia, ritmo e 
harmonia); 
"Por meio de":  jogos, 
brincadeiras, canções 
"práticas diversas": percussão 
corporal, por exemplo 
> os dois últimos tópicos ficam 
reservados aos materiais de 
apoio curricular 

 

Música 1º 

(EF15AR15A) Conhecer e explorar fontes 
sonoras diversas, reconhecendo características 
dos elementos constitutivos do som, da música 
e características de instrumentos musicais 
variados. 

Materialidades 

Fontes sonoras diversas: sons 
corporais, naturais, objetos do 
cotidiano, instrumentos 
musicais 
instrumentos musicais 
variados: convencionais e não 
convencionais 
objeto: coisa material que pode 
ser percebida pelos sentidos. 
Características de 
instrumentos: corda, sopro, 
metal, percussão. 

 

Música 1º 

(EF15AR16A) Conhecer, diferenciar e explorar 
diferentes formas, procedimentos e técnicas de 
notação e registro musical convencional e não 
convencional. 

Notação e registro 
musical 

Notação convencional: Sistema 
de notação ocidental 
registro musical convencional e 
não convencional: 
(representação gráfica de sons - 
onomatopeias, partituras, 
áudio, audiovisual etc). 
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Música 1º 

(EF15AR17A) Conhecer e experimentar 
improvisações, composições e sonorização de 
histórias de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Processos de criação 

Sonoplastia: técnica baseada na 
utilização de recursos sonoros 
(voz, música, 
ruídos,instrumentos musicais 
convencionais e não 
convencionais, efeitos acústicos 
e digitais etc.)  
instrumentos musicais não 
convencionais: (qualquer coisa 
que possa ser utilizada de 
forma a compor o ambiente 
sonoro de uma improvisação 
ou composição musical; 
instrumentos raramente 
utilizados; únicos) 

 

Teatro 1º 

(EF15AR18A) Conhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Contextos e práticas 

"formas distintas de 
manifestações do teatro; 
(comédia, drama, bonecos; 
sombras etc) 
"diferentes contextos"; (social, 
político, histórico etc) 
"ver e ouvir" - excludente 
"histórias dramatizadas" - é a 
própria apresentação teatral 
cultivar = desenvolver, apurar, 
formar, melhorar, nutrir 
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Teatro 1º 
(EF15AR19A) Perceber teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 

Elementos da linguagem 

> As teatralidades na vida 
cotidiana são indissociáveis dos 
elementos teatrais 
Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
Narrativas: história, conto, 
caso, lenda, fábula, prosa, 
ficção etc. 

 

Teatro 1º 
(EF15AR20A) Expressar-se de forma autoral, 
coletiva e colaborativa em processos de criação 
teatral, explorando teatralidades. 

Processos de criação 

Processos em teatro = 
processos de criação teatral 
Teatralidades:( A teatralidade é 
indissociáveis dos elementos 
teatrais - Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
improvisação = meio 
explorando elementos de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais: (máscaras, figurinos, 
pintura corporal, adereços etc). 

 

Teatro 1º 

(EF15AR21A) Compor e encenar 
acontecimentos cênicos, ressignificando 
objetos e fatos, exercitando a imitação e o faz 
de conta, de forma intencional e reflexiva, a 
partir de diferentes estímulos 

Processos de criação 

"experimentando-se no lugar 
do outro" = imitação/faz de 
conta;  
acontecimentos cênicos = 
cenas; improvisações,  
"diferentes estímulos": 
músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida 
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Teatro 1º 

(EF15AR22A) Explorar elementos básicos da 
linguagem teatral, em processos de criação de 
personagens, identificando estereótipos e 
dialogando sobre eles. 

Processos de criação 

estratégias para a construção 
de personagens: jogos, 
improvisação etc 
estereótipos: (clichê, 
generalização, rótulo, 
pressuposto etc) 
Elementos básicos da 
linguagem teatral: (Movimento, 
voz, Expressões faciais, tempo, 
espaço, personagem, plateia, 
figurino etc)  

 

Habilidades 
articuladoras 

1º 

(EF15AR23A) Conhecer, analisar e 
experimentar, elementos e recursos 
processuais específicos de diferentes 
linguagens artísticas, a partir de projetos 
temáticos. 

Processos de criação 

Elementos e recursos 
processuais:  
(encadeamentos de ideias, 
correlação, compatibilidade, 
junção, harmonia, afinidade 
etc) 
Esta habilidade pressupõe a 
configuração de "linguagens 
híbridas" = pressupõe fusão, 
justaposição, mistura etc 

 

Habilidades 
articuladoras 

1º 

(EF15AR24A) Conhecer, explorar e caracterizar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias, pesquisando suas origens 
nas diferentes matrizes estéticas e culturais, 
relacionando seus sentidos e significados ao 
contexto sociocultural contemporâneo. 

Matrizes estéticas e 
culturais 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material e 
imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e 
europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religi
oso/econômico/ estético etc; 
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Habilidades 
articuladoras 

1º 

(EF15AR25A) Conhecer e valorizar diferentes 
elementos constitutivos do contexto 
sociocultural local, nacional e internacional, 
cultivando vocabulários e repertórios das 
diferentes linguagens artísticas.  

Patrimônio cultural 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material e 
imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e 
europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religi
oso/econômico/ estético etc; 
>consequente construção de 
vocabulário e repertório 
específicos das linguagens 
artísticas. 

 

Habilidades 
articuladoras 

1º 

(EF15AR26A) Conhecer, identificar e explorar 
diferentes tecnologias e recursos digitais, em 
processos de criação de diferentes linguagens 
artísticas. 

Arte e tecnologia/ 
Processos de criação 

Tecnologias e recursos digitais: 
(multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, 
softwares etc.) 
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CURRÍCULO 2019  
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Brincadeiras 
e jogos 

1º 

(EF12EF01A) Identificar jogos e brincadeiras 
tradicionais da sua família em atividades de baixa 
complexidade reconhecendo as sensações 
corporais. 
(EF12EF01B) Experimentar e fruir diferentes 
brincadeiras e jogos do contexto familiar 
valorizando a   cultura popular presente no 
contexto comunitário e regional. 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 

regional. 

  

 

Brincadeiras 
e jogos 

1º 

(EF12EF02A) Demonstrar por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
familiar, valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem. 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 

regional. 

  

 

Brincadeiras 
e jogos 

1º 

(EF12EF03A) Identificar os desafios das brincadeiras 
e jogos populares do contexto familiar e construir 
estratégias para resolvê-los, reconhecendo as 
características dessas práticas. 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 

regional. 

O estudante deve aprender a 
resolver os desafios sobre as 
brincadeiras dentro do contexto 
comunitário e regional.  

 

Esportes 1º 

(EF12EF05A) Experimentar e fruir, prezando pelo 
trabalho coletivo e protagonismo, a prática de 
esportes de marca e de precisão, identificando os 
elementos comuns a esses esportes. 

Esportes de marca e 
precisão 

Desenvolver o tema em forma de 
jogos pré desportivos. 

 

Esportes 1º 

(EF12EF06A) Compreender a importância das 
normas e das regras dos esportes de marca e de 
precisão para assegurar a integridade própria e as 
dos demais participantes. 

Esportes de marca e 
precisão 

O foco da discussão sobre a 
importância das regras é assegurar 
a integridade própria e a dos 
demais. 
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Ginásticas 1º 

(EF12EF07A) Experimentar e fruir elementos 
básicos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros e 
rotações, com e sem materiais), de forma individual 
adotando procedimentos de segurança. 

Ginástica geral 
Sob a supervisão e com a 
intervenção do professor. 

 

Ginásticas 1º 
(EF12EF08A) Construir e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica geral. 

Ginástica geral   

 

Ginásticas 1º 
(EF12EF09A) Participar da ginástica geral, 
identificando as potencialidades e os limites do 
corpo, e respeitando as diferenças individuais.  

Ginástica geral   

 

Ginásticas 1º 

(EF12EF10A) descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 
características dos elementos básicos da ginástica 
geral, identificando a presença desses elementos 
em distintas práticas corporais. 

Ginástica geral   

 

Danças 1º 

(EF12EF11A) Experimentar e fruir diferentes danças 
do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando as 
diferenças individuais. 

Danças do contexto 
comunitário e regional 

Priorizar as danças presentes no 
contexto dos alunos, e depois ir 
para o contexto regional.      

 

Danças 1º 

(EF12EF12A) identificar os elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto 
comunitário e regional, valorizando e respeitando 
as manifestações de diferentes culturas. 

Danças do contexto 
comunitário e regional 

  

 

 


