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1º ANO - Bloco de Atividades Nº 28 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Ler, só ou com apoio de leitor experiente, poemas.  

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

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

do texto.  

- Realizar contagem das sílabas nas palavras.  

- Escrever palavras, frases, textos curtos, na forma de imprensa e cursiva.  

LP – Conteúdos: Poema; Princípios e conceitos do Sistema Alfabético da língua escrita; 

Significado das palavras; Elementos da narrativa (narrador); Leitura de palavras. 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

- Estabelecer equivalências de um mesmo valor, utilizando diferentes cédulas e moedas em 

situações similares ao uso no mundo da vida real.  

MAT – Conteúdos: Equivalência de valores monetários. 

História (HIST) 

HIST – Objetivos de Aprendizagem 

- Identificar-se como ser histórico, considerando que as histórias individuais são integrantes 

das histórias coletivas.  

- Conhecer as diferentes formas da organização da família e da comunidade, destacando os 

vínculos pessoais e as relações de amizade.  

- Conhecer documentos de identificação pessoal e seus usos nas vivências cotidianas.  

HIST – Conteúdos: História de vida pertencimento a grupos sociais; Construção das 

identidades: nome, sobrenome e documentos de identificação pessoal (certidão de 

nascimento, cartão de vacinas), O sujeito histórico e suas relações em família, na escola e 

com vizinhos. 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

- Reconhecer o lugar onde vive como referência para a sua história de vida.  

- Perceber o lugar onde vive, a cultura local, os costumes das pessoas, suas atividades e 

rotinas. 

GEO – Conteúdos: Lugar como referência de história vida; Mapeando espaços do entorno.  

Arte – ARTE 

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

- Perceber na sua própria imagem, e na imagem de outras pessoas, e de produções culturais 

de diferentes matrizes e estéticas, características, relacionadas às etnias, gênero, geração, 

entre outros aspectos descrevê-las, reconhecendo-as e valorizando-as, enquanto elementos de 

diversidade cultural, e/ou do patrimônio cultural, material e imaterial de diversas culturas. 

ARTE – Conteúdos: Retrato e o autorretrato; representação de identidades. 



 


