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1º ANO - Bloco de Atividade Nº 30 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Ler, com apoio do(a) professor(a), poemas, letras de músicas infantis, compreendendo o 

tema, e apreciando os elementos constitutivos do poema: ritmo, rima e musicalidade. 

(Questão 1)  

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

- Identificar semelhanças sonoras em sílabas e rimas.  

- Revisar e reescrever os textos produzidos, observando a adequação linguística, e os fatores 

de textualidade.  

- Distinguir letra, sílaba e palavra.  

- Segmentar, oralmente, as palavras em sílabas e compara as palavras quanto ao tamanho.  

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

LP – Conteúdos: Leitura; Cantiga popular; Produção de texto; Princípios do Sistema de 

Escrita alfabética (sons finais – rimas); Estudo comparativo entre letras, sílabas e palavras. 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem:  

- Reconhecer figuras geométricas, apresentadas em diferentes posições.  

- Usar figuras planas, para criar desenho.  

- Completar uma sequência (de figuras ou numérica) com elementos ausentes no final da 

sequência.  

- Identificar e descrever a localização de objetos e pessoas no espaço, considerando um 

referencial, utilizando termos, como à direita, à esquerda, em frente, atrás, em cima, 

embaixo.  

MAT – Conteúdos: Reconhecimento de figuras geométricas; Composição de desenhos com 

figuras planas; Sequências recursivas: observação de regras usadas, utilizadas em seriações 

numéricas ou de figuras; Localização de objetos no espaço. 

Ciências - CIÊN 

CIÊN – Objetivo de Aprendizagem 

Identifica atitudes de cuidados com o ambiente, como a limpeza da casa, da rua e da escola. . 

CIÊN – Conteúdos: Atitudes de cuidados com o ambiente a sua volta. 

 


