
 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

1º ANO – Bloco de Atividades Nº 25 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Ler só ou com apoio de um leitor experiente (poemas).  

- Localizar informações explícitas em texto. 

- Realizar inferência em textos de diferentes gêneros e temáticas.  

LP – Conteúdos: Leitura (poema); Leitura e compreensão de textos. 

Ciências (CIEN)  

CIÊN – Objetivo de Aprendizagem 

- Identificar a origem dos alimentos.  

- Identificar órgãos dos sentidos e suas funções.  

CIÊN – Conteúdo: Origem dos alimentos; órgãos dos sentidos. 

Matemática (MAT)  

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

- Identificar valores de moedas e cédulas do nosso sistema monetário brasileiro.  

- Resolver sentenças utilizando procedimentos de cálculos.  

MAT – Conteúdos: Sistema Monetário Brasileiro; Adição. 

 

1º ANO - Bloco de Atividade Nº 26 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Conhecer e vivenciar gêneros da tradição oral: parlendas.  

- Relacionar os significados das palavras dicionarizadas, ao contexto semântico e linguístico 

do texto.  

- Distinguir letra, sílaba e palavra.  

- Comparar palavras quanto ao tamanho.  

- Desenvolver a leitura de palavras com autonomia.  

- Ler, compreender e interpretar imagens.  

- Escrever textos, destinados a diferentes propósitos, situações comunicativas e suportes, com 

apoio do(a) professor(a), observando o sentido e o posicionamento da escrita na página.  

- Identificar semelhanças sonoras finais (rimas). 

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

LP – Conteúdos: Parlendas; Significados das palavras; Princípios e conceitos do Sistema 

Alfabético da língua escrita, Leitura de palavras, Textos não verbais; Produção textual; 

Rimas.  

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos 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 manipulável.  

- Identificar datas, semanas, meses e relações entre períodos, usando o calendário.  

MAT – Conteúdos: Composição e decomposição de números; Períodos do tempo. (ontem, 

hoje, semana, ano). 

História – HIST 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

- Reconhecer medidas convencionais de tempo utilizadas pelas pessoas em seu cotidiano, em 

diferentes tempos e espaços, e na construção das narrativas.  

HIST – Conteúdos: Relações temporais: anterioridade, posterioridade, ordenação, duração e 

simultaneidade. 

 


