
 

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 
 

 ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO – Bloco de Atividades Nº 10 – Tema: Direitos da Criança   

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Direitos de Aprendizagem 

- Ler e interpretar textos verbais, em diferentes suportes; 
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas;  

- Escrever com ou sem apoio o nome próprio; 

- Compreender os princípios do sistema de escrita, escrevendo pequenos textos, utilizando a 

hipótese de escrita silábica em transição para a hipótese alfabética. 

LP – Conteúdos: Leitura e interpretação de texto; Escrita e identificação de palavras; Escrita 

do nome próprio. 

Matemática (MAT) 

MAT – Direito de Aprendizagem 

- Completar uma sequência numérica com elementos ausentes no começo, no meio ou no 

final da sequência. 

MAT – Conteúdos: Sequência numérica; Contagem de números.  

História (HIST) 

HIST – Direitos de Aprendizagem 

- Reconhecer a importância do próprio nome na constituição das identidades pessoais; 

- Identificar diferentes formas de viver e de brincar em tempos e espaços diversos; 

- Identificar os elementos que constituem o ambiente escolar; 

- Identificar os profissionais que atuam nos hospitais no combate ao Coronavírus; 

- Identificar-se como ser histórico, considerando que as histórias individuais são integrantes 

das histórias coletivas.  

HIST – Conteúdos: O nome próprio; Brincadeiras de criança; Direitos da criança; A escola 

e os seus elementos constitutivos; Profissões e áreas de atuação (saúde). 

Geografia (GEO) 

GEO – Direito de Aprendizagem 

- Identificar diferentes modos de vida, analisando as semelhanças e as diferenças entre os 

diversos tipos de moradia. 

GEO – Conteúdo: Tipos de moradias. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Direitos de Aprendizagem 

- Reconhecer a importância da boa alimentação para a saúde.   

CIEN – Conteúdo: Alimentação. 

Arte (ARTE) 

ARTE – Direitos de Aprendizagem 

- Produzir trabalhos artísticos da sua autoria, em desenho, a partir de conteúdo e/ou tema em 

estudo, exercitando a memória e/ou observação e/ou a imaginação; 

- Reconhecer permanências e mudanças nas vivências de coletividade (brincadeiras infantis); 

- Identificar formas de viver e de brincar em tempos e espaços diversos. 

ARTE – Conteúdos: Desenho; Brincadeiras infantis.  

 


