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1º ANO – Bloco de Atividades Nº 12 – Tema: Vida Rural e Urbana 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Direitos de Aprendizagem 

- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas; 

- Ler, compreender e interpretar imagens; 

- Ler palavras; 

- Identificar quantidades de sílabas e letras de uma palavra. 

LP – Conteúdos: Leitura e compreensão de texto; Identificação do número de letras e 

sílabas de uma palavra; Relação/Correspondência entre a escrita e elementos não verbais.   

Matemática (MAT) 

MAT – Direitos de Aprendizagem 

- Contar elementos de uma coleção de até duas ordens, apresentados nas formas ordenada e 

desordenada, de diferentes maneiras; 

- Compreender a noção de regularidade, a partir da construção de uma sequência numérica 

até 30, em ordem crescente ou decrescente; 

- Associar a denominação do número a sua respectiva representação simbólica. 

MAT – Conteúdos: Contagem numérica; Ordem crescente e decrescente; Número. 

História (HIST) 

HIST – Direitos de Aprendizagem 

- Identificar espaços de vivências, a partir de diferentes fontes e linguagens; 

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

diversas. 

HIST – Conteúdos: Elementos que compõem as zonas rural e urbana; Vivências coletivas. 

Geografia (GEO) 

GEO – Direitos de Aprendizagem 

- Compreender o lugar onde vivem, a cultura local, os costumes das pessoas, suas atividades 

e rotinas; 

- Representar paisagens através de desenhos e colagens, identificando elementos naturais, 

e/ou modificados pelas pessoas; 

- Reconhecer práticas de conservação, desenvolvendo atitudes sustentáveis. 

GEO – Conteúdos: Cultura local; Costumes, atividades e rotinas das zonas rural e urbana; 

Práticas de conservação ambiental; Atitudes sustentáveis. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Direito de Aprendizagem 

Identificar atitudes de cuidados com o ambiente, como a limpeza da casa, da rua e da escola. 

CIEN – Conteúdos: Higiene dos espaços de convivência; Resíduos sólidos (lixos). 



Arte (ARTE) 

ARTE – Direito 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. 

ARTE – Conteúdos: Desenho 
 

 

 


