
 

 

 

          
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

    

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 4 – 1º ANO – BLOCO 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Escrever, sozinho ou com apoio (Questões 2 e 3);  

Ler, com ajuda de leitor(a) mais experiente, textos que tratem da diversidade da cultura brasileira 

(Questão 1); 

Localizar informações explícitas no texto (Questão 4). 

LP – Conteúdos 

Letras maiúsculas e minúsculas (nome próprio e nome comum) (Questão 2);  

Convite: função social, característica do gênero elementos de suporte (Questões 1 e 4).  

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

Estabelecer critérios para agrupar, classificar e ordenar objetos, ou representações por figuras, 

considerando diferentes atributos, tais como cor, forma e medida (Questão 5);  

Identificar ordem de eventos em programações diárias, usando palavras, como antes, depois, durante, 

no fim, entre outros. (Questão 6). 

MAT- Conteúdos 

Noção de regularidade (Pensamento Algébrico) (Questão 5);  

Ordenação de eventos (Grandezas e Medidas) (Questão 6). 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

Relacionar o modo de se vestir, de acordo com o clima (Questão 9);  

Reconhecer práticas de conservação, desenvolvendo atitudes sustentáveis (Questão 10). 

GEO – Conteúdos 

O ser humano e suas dimensões ambientais: o modo de se vestir (Questão 9);  

Conservação e cuidados com o meio ambiente (Questão 10). 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Conhecer o próprio corpo nas diversas dimensões biopsicossocial. (Questão 7);  

Reconhecer a importância da boa alimentação para a saúde (Questão 8). 

CIEN – Conteúdos 

Etapas do desenvolvimento do ser humano (Questão 7);  

Alimentos: valor nutricional dos alimentos (Questão 8). 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Identificar e reconhecer gêneros musicais de diversas épocas e culturas da história da humanidade 

(Questão 11). 

ARTE – Conteúdo 

Músicas de diversas origens culturais e etnias, gêneros, estilos e épocas (MÚSICA) (Questão 11). 

 

 

 

 



CADERNO DE ATIVIDADES Nº 4 – 1º ANO – BLOCO 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Realizar inferência em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questão 4);  

Conhecer e vivenciar gêneros da tradição oral: parlendas, cantigas populares e de roda, trava-

línguas e adivinhas. (Questões 13 e 14);  

Ler, com ajuda de leitor mais experiente, textos que tratem da diversidade da cultura brasileira 

(Questão 1);  

Identificar o gênero de um texto (Questão 2); 

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questão 3); 

Escrever para expressar valores, sentimentos e ideias (Questões 6 e 8). 

LP – Conteúdos 

Fábulas tradicionais: elementos da narrativa (personagem, enredo, narrador, tempo e espaço). 

(Questões 1, 2, 3 e 4);  

Trava-língua: elementos constitutivos do gênero (Questões 13 e 14). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

Realizar estimativas e arredondamentos, comparando e ordenando números (Questão 11). 

MAT- Conteúdo 

Contagem numérica (Números e Operações) (Questão 11). 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

Compreender que as questões ambientais são de responsabilidade de todos (da população e de 

seus representantes no governo) (Questões 7 e 8). 

GEO – Conteúdo 

Água: entre os interesses econômicos e os da realização plena da vida humana. (Questões 7 e 

8). 

História (HIST) 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

Identificar espaços de vivências, a partir de diferentes fontes e linguagens (Questões 9 e 10). 

HIST – Conteúdo 

Diferentes modos de vida de crianças, em diversos tempos e espaços: brinquedos e 

brincadeiras, de hoje e de ontem (Questões 9 e 10). 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Reconhecer a origem dos alimentos (plantas e animais) (Questões 5 e 6). 

CIEN – Conteúdo 

A origem dos alimentos: origem vegetal (Questões 5 e 6). 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Desenvolver a cognição musical nas habilidades rítmicas, melódicas e harmônicas, por meio 

do corpo, da voz, objetos sonoros, instrumentos convencionais, e não convencionais. 

EF01AM03REC. (Questão 12). 

ARTE – Conteúdos 

Onomatopeias, parlendas e trava-línguas, histórias cantadas, acalantos, cantigas de roda e 

canto coral (MÚSICA) (Questão 12). 
 

 

 



 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 4 – 1º ANO – BLOCO 3 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Realizar inferência em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questão 2); 

Ler, com ajuda de leitor mais experiente, textos que tratem da diversidade da cultura brasileira 

(Questão 1). 

LP – Conteúdo 

Fábulas de origem africana: elementos da narrativa (personagem, enredo, narrador, tempo e 

espaço) (Questões 1 e 2). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

Usar linguagem natural para comparar massas (mais leve, mais pesado) (Questões 3 e 4); 

Resolver e elaborar problemas em linguagem oral, utilizando estratégias pessoais de cálculo e 

de registro, envolvendo as ações de juntar, retirar, acrescentar e separar quantidades, 

envolvendo números de até 100, com o suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis 

(Questão 5);  

Associar a denominação do número a sua respectiva representação simbólica (Questão 10). 

MAT- Conteúdos 

Comparação intuitiva de massas (Grandezas e Medidas) (Questões 3 e 4);  

Problemas com as ideias de juntar, retirar, acrescentar e separar quantidades (Números e 

Operações) (Questão 5);  

Leitura, escrita e comparação de números naturais até 100 (Números e Operações) (Questão 

10). 

História (HIST) 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

Reconhecer permanências e mudanças nas vivências da coletividade, a partir das fontes 

diversas (Questão 9). 

HIST – Conteúdo 

O sujeito histórico e suas relações na escola (Questão 9). 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Reconhecer a importância do ar, do solo, da água e da luz para os seres vivos (Questão 6); 

Identificar as partes do corpo humano (Questão 8). 

CIEN – Conteúdos 

O ambiente a sua volta: o ar (Questão 6);  

O corpo humano: partes do corpo humano e suas funções (Questão 8). 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Explorar as possibilidades gestuais, vocais, e de movimento do próprio corpo, para expressar 

sentimentos, emoções, ideias (Questão 7). 

ARTE – Conteúdos 

Eu e o(a) outro(a), personagens em cena: elementos do teatro (personagem, expressão 

corporal, espaço cênico e ação dramática) (TEATRO) (Questão 7). 
 

 

 

 



 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 4 – 1º ANO – BLOCO 4 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Conhecer e vivenciar gêneros da tradição oral: parlendas, cantigas populares e de roda, trava-

línguas e adivinhas (Questões 1 e 2);  

Realizar inferência em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questões 5, 6 e 8). 

LP – Conteúdos 

Poema: rima, ritmo, sonoridade, musicalidade (Questões 1 e 2); 

Lendas de origem indígena: elementos da narrativa (personagem, enredo, narrador, tempo e 

espaço) (Questões 7 e 8). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

Elaborar composições e decomposições de números até 100, por meio de diferentes adições, 

para compreensão das características do sistema de numeração decimal, com suporte de 

material (Questões 9, 10 e 11); 

Reconhecer algumas figuras planas e espaciais, identificando os elementos que as constituem, 

e percebendo que esses elementos independem da posição do desenho da figura (Questão 12). 

MAT- Conteúdos 

Composição e decomposição dos números (Números e Operações) (Questões 9, 10 e 11); 

Figuras espaciais (Geometria) (Questão 12). 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

Compreender que as questões ambientais são de responsabilidade de todos (da população e de 

seus representantes no governo) (Questões 13 e 14). 

GEO – Conteúdo 

Impactos do aquecimento global (da casa, da escola, do bairro, da cidade) (Questões 13 e 14). 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Reconhecer a importância da boa alimentação para a saúde (Questão 15). 

CIEN – Conteúdo 

Alimentos: pirâmide alimentar (Questão 15). 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Reconhecer diferentes partes do corpo e suas funções, para experimentar as diferenças do 

mesmo, em movimentos, como saltar, inclinar, cair, expandir, recolher, gritar (Questões 3 e 

4). 

ARTE – Conteúdos 

As partes do corpo: articulações, membros, superfícies, cabeça e tronco (DANÇA) (Questões 

3 e 4). 
 


