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1º ANO – Bloco de Atividades Nº 31 

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Ler sozinho ou com apoio de um leitor (a) mais experiente e/ou com autonomia.  

- Ler, com ajuda de leitor(a) mais experiente, textos que tratem da diversidade da cultura 

brasileira, herdada de africanos e indígenas, bem como textos de diferentes culturas e etnias.  

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

- Compreender os princípios do sistema de escrita alfabética (palavras dentro de palavras). 

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

- Desenvolver a leitura de palavras com autonomia. (identificar as letras que faltam para 

compor uma palavra), 

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

as letras que faltam para compor uma palavra.  

LP – Conteúdos: Leitura: lenda; Princípios do Sistema de Escrita Alfabética (semelhança 

sonora em sons finais/ rimas); Produção textual; Escrita de palavras; Textos de adivinhas. 

Matemática – (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

- Representar quantidades a partir de um número de elementos.  

- Comparar comprimentos de dois ou mais objetos (maior- menor). 

MAT – Conteúdo: Contagem numérica; Grandezas e medidas (comprimento). 

Ciências (CIÊN) 

CIÊN – Objetivo de Aprendizagem 

- Observar os elementos presentes no céu, durante o dia e durante a noite.   

CIÊN – Conteúdos: Elementos presentes no céu 

Arte (ART) 

ART – Objetivo de Aprendizagem 

-Vivenciar processos de criação e expressão artística na linguagem das Artes Visuais, a partir 

de diferentes gêneros. 
ART – Conteúdos: A produção artística em desenho - figurativo e ou abstrato – de Recife / 

ou de outras cidades, de Pernambuco e/ou do mundo. 

História (HIS) 

HIS – Objetivo de Aprendizagem 

- Reconhece medidas convencionais de tempo utilizadas pelas pessoas em seu  

cotidiano (períodos do dia.)   
- Identificar diferentes formas de viver, e de brincar em tempos e espaços diversos.  
HIS – Conteúdos: Medidas convencionais de tempo (dia e noite); Diferentes modos de vida 

de crianças, em diversos tempos e espaços: brinquedos e brincadeiras. 

Geografia – GEO 

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

- Perceber as formas de vida e os cuidados com a natureza.  

GEO – Conteúdos: Cuidados com o meio ambiente. 

 

 


