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1º ANO – Bloco Nº 13 - NO MUNDO DA ESCRITA 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Direitos de Aprendizagem 

- Escrever o próprio nome completo e o primeiro nome de familiares com ou sem apoio de 

ficha e modelos, relacionando-os à escrita de outras palavras; 

- Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito; 

- Identificar quem é o remetente e o destinatário de um bilhete;  

- Reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção (Gênero: bilhete); 

- Reconhecer a finalidade de gêneros textuais lidos por leitor(a) experiente e/ou com 

autonomia; 

- Escrever utilizando a hipótese de escrita silábica em transição para a hipótese alfabética; 

- Escrever, espontaneamente ou por ditado, textos de interesse da turma, considerando a sua 

compreensão sobre o Sistema de Escrita Alfabética; 

- Conhecer gêneros verbais utilizados para a comunicação em diversos tempos;  

- Reconhecer e utilizar aspectos de organização escrita em páginas, de acordo com o que foi 

convencionado em Língua Portuguesa: segmentação entre palavras no texto.  

- Reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção (Gêneros: parlenda, bilhete e 

acróstico). 

- Ler, com apoio de leitor experiente, parlendas, compreendendo o tema, e apreciando os 

elementos constitutivos do poema: ritmo, rima e musicalidade; 

- Relacionar a linguagem verbal à não verbal, presente nas tirinhas, nos gibis e nas 

mensagens eletrônicas; 

- Reconhecer os diversos gêneros textuais que circulam socialmente, compreendendo o 

objetivo comunicativo. 

LP – Conteúdos: Nome próprio, escrita de palavras; Gênero textual (bilhete), elementos 

constitutivos do gênero (remetente e destinatário), finalidade do texto; Leitura; Produção 

textual (gênero: mensagem de WhatsApp); Linguagem verbal e não verbal; Segmentação de 

palavras em uma frase; Gêneros textuais (parlenda e acróstico); Rima; Gêneros textuais com 

objetivos comunicativos.   

 

 

 

 

 

 

 


