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1º ANO – Bloco de Atividades Nº 17 – SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas;  

- Ler, com autonomia, os diversos gêneros textuais que circulam socialmente, 

compreendendo a temática e o objetivo comunicativo;  

- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas;  

- Desenvolver a leitura de palavras com autonomia; 

- Distinguir letra, sílaba e palavra;  

- Realizar contagem das sílabas nas palavras;  

- Compreender a relação letra/som (ou grafema/fonema) na grafia das palavras.    

LP – Conteúdos: Cartaz, Tirinha, Signos do Sistema de Escrita Alfabética e as relações 

grafema / fonema, Princípios e conceitos do Sistema Alfabético da língua escrita, Estudo 

comparativo entre letras, sílabas e palavras, Sentido e posicionamento da escrita na página; 

Sequência lógica de ideias ou fatos (coerência); Signos do Sistema de Escrita Alfabético e as 

relações grafema / fonema. 

Ciências (CIEN)  

CIÊN – Objetivos de Aprendizagem 

- Relacionar os objetos do cotidiano à matéria-prima, ao uso e ao descarte final.  

CIÊN – Conteúdos: O comportamento de certos materiais na água, bem como sua dureza, 

elasticidade, compatibilidade térmica ou elétrica, por exemplo, argila, plástico, papel, 

borracha, dentre outros.   

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

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

de seus representantes no governo);  

- Conhecer práticas e identidades locais desenvolvendo atitudes sustentáveis.  

GEO – Conteúdos: Sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente; Consumo 

sustentável; Formas de evitar o desperdício (da casa, da escola, do bairro, da cidade); 

Reaproveitamento de materiais; Reciclagem do lixo. 

Matemática (MAT)  

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

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

desordenada, de diferentes maneiras;  

- Representar quantidades, a partir do número de elementos com registros próprios (verbais e 

simbólicos). 

MAT – Conteúdos: Contagem numérica; Representação de quantidades. 

 

 


