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1º ANO – Bloco de Atividades Nº 23 – A ARTE DE PERNAMBUCO 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

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

- Identificar título e autor antecipando sentidos, e ativando conhecimentos prévios, relativos 

aos textos.  

LP – Conteúdos: Princípios e conceitos do sistema de escrita alfabética da língua; Literatura 

de cordel. 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

- Perceber o lugar onde vivem, a cultura local, os espaços culturais, os costumes das pessoas, 

suas atividades e rotinas.   

GEO – Conteúdo: Lugar como concretização do tempo histórico, considerando suas 

dimensões cronológicas e de coexistências. 

Matemática – (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

- Completar sequências recursivas (numérica ou de figuras, com elementos ausentes).  

MAT – Conteúdo: Noção de regularidade. 

História (HIST) 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

- Conhecer aspectos das histórias do Recife e de Pernambuco, através da observação dos 

modos de vida das pessoas no seu cotidiano.  

HIST – Conteúdos: Patrimônio cultural, imaterial e material, e os espaços de preservação 

das memórias individuais e coletivas (costumes, celebrações, festas). 

ARTE  

ARTE – Objetivos de Aprendizagem 

- Reconhecer bonecos do carnaval do Recife e de Olinda, e brincadeiras de diferentes 

culturas, identificando características dos personagens;  

- Identificar diferentes expressões musicais culturais dos diversos povos, etnias e épocas; 

- Fazer leitura formal (o que se vê e como se apresenta) e leitura simbólica (o que se pensa, 

sente, interpreta) de imagens;  

- Identificar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que é dança;  

- Produzir trabalhos artísticos, de modo individual em pintura, a partir do conteúdo e/ou tema 

em estudo, exercitando a observação.  

ARTE – Conteúdos: Bonecos presentes no carnaval de Recife e de Olinda; Músicas de 

diversas origens culturais e etnias, gêneros, estilos e épocas; Características da obra do autor; 

Tipologia: danças do contexto regional; A produção artística em pintura (releitura). 

 

 


