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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS DO BLOCO DE ATIVIDADES 05 

 

1º ANO – Bloco de Atividades Nº 5 – NATUREZA E SOCIEDADE 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Direitos de Aprendizagem 

- Ler, compreender e interpretar imagens; 

- Escrever textos, destinados a diferentes propósitos, situações comunicativas e 

suportes, observando o sentido e o posicionamento da escrita na página; 

- Compreender os princípios do sistema de escrita, escrevendo listas de palavras, 

utilizando a hipótese de escrita silábica, em transição para a hipótese alfabética. 

LP – Conteúdos: - Leitura de imagem; Escrita de nomes a partir de imagens; Escrita 

de palavras considerando os princípios do Sistema de Escrita Alfabética. 

Matemática (MAT) 

MAT – Direitos de Aprendizagem 

- Identificar os valores do Sistema Monetário relacionados a produtos específicos; 

- Comparar valores de moedas e cédulas do nosso sistema monetário.  

MAT – Conteúdos: Resolução de problemas envolvendo valores do sistema 
monetário. 

Ciências – (CIEN)  

CIEN – Direito de Aprendizagem 

- Identificar os diferentes habitats dos animais na natureza;   

- Diferenciar ser vivo de elemento não vivo. 

CIEN – Conteúdo: Moradia dos animais; Ser vivo e elemento não vivo. 

História (HIST) 

HIST – Direito de Aprendizagem 

- Identificar formas de relacionar-se com os outros: desde a família até a comunidade 

em geral. 

HIST – Conteúdo: Formas de relacionamento família x grupos sociais. 

Geografia (GEO) 

GEO – Direito de Aprendizagem 

- Identificar o clima como favorável ou não a determinadas ações do dia a dia; 

- Identificar os meios de transportes existentes na sociedade. 



GEO – Conteúdo: Temperatura e clima; Meios de transportes. 

Arte (ARTE) 

ARTE – Direito de Aprendizagem 

- Produzir trabalhos artísticos, de modo individual, em desenho e/ou colagem, a partir 

do conteúdo, e/ou tema em estudo, exercitando a memória, e/ou observação, e/ou a 

imaginação. 

ARTE – Conteúdo: Produção de elementos existentes na sociedade através de 

desenho e colagem. 

Interações sociais e ludicidade 

Atividade: Jogo de labirinto. 

 


