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TUTORIA
Construção da identidade
Independência e autonomia
Cooperação e compartilhamento
Respeito à diversidade
Interação social
Ações sustentáveis
Regras de convívio social
Resolução de conflitos
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Corpo Humano: Esquema e imagem corporal
Cuidados pessoais e com o ambiente
Lugares e paisagens
Seres vivos
Água
Processos de transformação
Escalas de tempo
CIÊNCIAS HUMANAS
GEOGRAFIA
Modo de vida das crianças em diferentes lugares
Situações de convívio em diferentes lugares
Condições de vida nos lugares de vivência
Pontos de referência
HISTÓRIA
A escola e a diversidade do grupo social envolvido
As diferentes formas de organização da família e da comunidade
A noção do "eu" e do "outro"
LÍNGUA PORTUGUESA
ORALIDADE:
Expressão das próprias necessidades, vivências, ideias e opiniões de forma a ser
compreendido.
Escuta atenta
Ampliação e uso de vocabulário diversificado
Gêneros de tradição oral: cantigas, parlendas e brincadeiras de tradição oral
Conto e reconto de histórias

Nota:

Esta programação está sujeita a alterações.
Esta programación está sujeta a modificaciones.
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ESCRITA
Alfabeto: letra imprensa maiúscula
Construção do sistema de escrita alfabético
Escrita coletiva e individual
Produção de textos de diferentes gêneros textuais
Forma de composição de narrativa, textos poéticos e textos instrucionais
Utilização de tecnologia digital
LEITURA E ESCUTA
Apreciação estética do texto literário
Gêneros literários
Compreensão leitora
Estratégias de leitura: leitura de forma compartilhada, autônoma e feita pelo
professor
Rima e aliteração
Alfabeto: letra imprensa maiúscula e minúscula
MATEMÁTICA
NÚMEROS
Reconhecimento de números no contexto diário
Contagem e quantificação de elementos
Leitura, escrita e comparação de números naturais até 100
Composição e decomposição de números naturais
Problemas envolvendo a ideia da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar,
retirar)
ÁLGEBRA
Padrões figurais e numéricos
GEOMETRIA
Localização de objetos e de pessoas no espaço
Figuras geométricas planas
Figuras geométricas espaciais
GRANDEZAS E MEDIDAS
Medidas de tempo
Medidas não convencionais
Sistema monetário brasileiro

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
ARTE
Diferentes formas de expressão artística: Desenho, Pintura, Colagem, Escultura,
Modelagem, Construção e outras
Nota:
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Elementos da linguagem das artes visuais: Linha, Forma, Superfície, Volume, Cor,
Espaço, Movimento e outros
Apreciação e contextualização de artistas plásticos e obras de arte
LÍNGUA ESPANHOLA
Saudações, rotinas e hábitos
O colégio
Os jogos e os brinquedos
O corpo
As roupas
Os alimentos
A família
Os animais
A natureza e o tempo
As festas (Feira do Livro, Festa Junina e Hispanidad)
Sentimentos e sensações
LÍNGUA INGLESA
Presente simples
Imperativo
Substantivos
Saudações, rotinas e hábitos
Sentimentos
Linguagem de sala de aula
Números de 1 a 20
Cores
Ações
Habilidades
Família
Objetos escolares
Animais e natureza
Folclore: “Halloween”
Frutas
Gostos
Partes do Rosto
Formas geométricas
MÚSICA
Linguagem musical
Nota:
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Propriedades do som:
Altura;
Duração;
Intensidade;
Timbre.
Expressão vocal
Uso da voz como elemento de expressão e comunicação;
Interpretação expressiva de canções em português e espanhol.
Expressão instrumental
Instrumentos de percussão.
Movimento
Habilidades psicomotoras;
Controle corporal;
Coordenação motora global e específica.
Cultura musical
Apreciação musical;
Compositores populares e eruditos;
Estilos Musicais;
Percepção sonora;
Escuta ativa.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Esquema e imagem corporal
Expressividade
Equilíbrio estático e dinâmico
Controle postural e tonicidade
Lateralidade
Estruturação espacial
Estrutura temporal
Coordenação motora ampla e fina
Brincadeiras e jogos da cultura popular
Circuitos de habilidades motoras
Esportes de marca e precisão
Ginástica geral
Danças do contexto comunitário e regional

Nota:

Esta programação está sujeita a alterações.
Esta programación está sujeta a modificaciones.

