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Metas de Aprendizagem estabelecidas para o Ensino Fundamental – 2020 

 

1º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1º e 2º BIMESTRES 
 
Gêneros textuais: 
Parlenda e Bilhete 
 
Competências: 
 
Compreender a língua 
como fenômeno cultural, 
histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, 
reconhecendo-a como meio 
de construção de 
identidades de seus 
usuários e da comunidade 
a que pertencem. 
 
Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a 
como forma de interação 
nos diferentes campos de 

 
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA: 
Compreender as notações do sistema de escrita 
alfabética – segmentos sonoros e letras. 
Reconhecer que textos de diferentes gêneros 
são lidos e escritos da esquerda para a direita e 
de cima para baixo. 

BANCO DE SUGESTÕES 
 
*Apresentar as letras do alfabeto, uma vez por vez. Escrever 
a letra no ar, na lousa, fazer a letra com massa de modelar. 

 
ORALIDADE: 
Recitar parlendas, trava-línguas, entre outros 
textos, observando a entonação das rimas. 

 
*Propor que os alunos recitem textos já conhecidos (textos de 
memória). 

 
LEITURA/ESCUTA: 
Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros 
textos do campo da vida cotidiana, considerando 
a situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional, o estilo e a finalidade do 
gênero. 
Identificar e manter a estrutura composicional 
específica de gêneros como listas, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem, 

 
*Solicitar que os alunos recontem a história lida pelo 
professor ou pelos familiares; 
 
*Elaborar perguntas para que as crianças identifiquem a 
estrutura do texto lido (jargões próprios de alguns textos, 
estrutura, diagramação e recursos estilísticos). 
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atuação da vida social e 
utilizando-a para ampliar 
suas possibilidades de 
participar da cultura letrada, 
de construir conhecimentos 
(inclusive escolares) e de 
se envolver com maior 
autonomia e protagonismo 
na vida social. 
 
Ler, escutar e produzir 
textos orais, escritos e 
multissemióticos que 
circulam em diferentes 
campos de atuação e 
mídias, com compreensão, 
autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se 
expressar e partilhar 
informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
 
Compreender o fenômeno 
da variação linguística, 
demonstrando atitude 
respeitosa diante de 
variedades linguísticas e 
rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 
Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o 

legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), entre outros textos da 
vida cotidiana. 
 
ESCRITA – Produzir, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre 
outros textos do campo da vida cotidiana, bem 
como listas, avisos, convites, receitas, instruções 
de montagem, legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), entre outros 
textos da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 

 
* Solicitar a reescrita de textos conhecidos; 
 
* Escrever, em conjunto com os alunos, legenda de fotos. 
Pode-se construir uma linha do tempo utilizando as imagens; 
 
* Registrar regras de convivência (oral e/ou escrito); 
 
* Escrever lista de nomes da classe; 
 
* Solicitar escrita de palavras a partir de imagens. 
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estilo de linguagem 
adequados à situação 
comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero 
do discurso/gênero textual. 
 
Analisar informações, 
argumentos e opiniões 
manifestados em 
interações sociais e nos 
meios de comunicação, 
posicionando-se ética e 
criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios 
que ferem direitos humanos 
e ambientais. 
 
Reconhecer o texto como 
lugar de manifestação e 
negociação de sentidos, 
valores e ideologias. 
 
Selecionar textos e livros 
para leitura integral, de 
acordo com objetivos, 
interesses e projetos 
pessoais (estudo, formação 
pessoal, entretenimento, 
pesquisa, trabalho etc.). 
 
Envolver-se em práticas de 
leitura literária que 
possibilitem o 
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desenvolvimento do senso 
estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações 
artístico-culturais como 
formas de acesso às 
dimensões lúdicas, de 
imaginário e encantamento, 
reconhecendo o potencial 
transformador e 
humanizador da 
experiência com a 
literatura. 
 
Mobilizar práticas da cultura 
digital, diferentes 
linguagens, mídias e 
ferramentas digitais para 
expandir as formas de 
produzir sentidos (nos 
processos de compreensão 
e produção), aprender e 
refletir sobre o mundo e 
realizar diferentes projetos 
autorais. 
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2º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

1º e 2º BIMESTRES 

Gêneros textuais: Cantiga e 
Cartaz 

Competências: 
 
Compreender a língua como 
fenômeno cultural, histórico, 
social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo-a como meio 
de construção de identidades 
de seus usuários e da 
comunidade a que pertencem. 
 
Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a como 
forma de interação nos 
diferentes campos de atuação 
da vida social e utilizando-a 
para ampliar suas 
possibilidades de participar da 
cultura letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive 
escolares) e de se envolver 

 
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA: 
Grafar corretamente palavras 
conhecidas/familiares. Utilizar letras maiúsculas 
em início de frases e em substantivos próprios. 
Grafar corretamente palavras com ditongos 
(vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, 
passeio) e encontros consonantais (graveto, 
bloco). 

 
* Ditar palavras com dígrafos; 
 
* Solicitar recortes de registros impressos (jornais, revistas...); 
 
* Após o ditado, solicite que que os alunos organizem colunas 
específicas para cada dígrafo (LH, CH, NH) e registrem e/ou 
colem as palavras relacionadas a cada coluna;  
 
* Orientar os alunos a pintarem os dígrafos presentes em cada 
palavra. 

 
ORALIDADE:  Cantar cantigas e canções, 
mantendo ritmo e melodia. 

 * Peça aos alunos que, ao recitarem, façam gestos 
correspondentes ao que o texto diz. 

 
LEITURA/ESCUTA: 
Ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre 
outros textos do campo da vida cotidiana, com 
certa autonomia, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
Ler e compreender diferentes textos do campo 
da vida cotidiana (bilhetes, recados, avisos, 
cartas, receitas, relatos, entre outros), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero. 

 
* Realize antecipações, perguntando aos alunos a opinião 
deles a respeito do que se trata o texto e levante os 
conhecimentos prévios da turma antes de iniciar a leitura: 
Qual o assunto do texto? 
Para que ele serve? 
(...) 
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com maior autonomia e 
protagonismo na vida social. 
 
Ler, escutar e produzir textos 
orais, escritos e 
multissemióticos que circulam 
em diferentes campos de 
atuação e mídias, com 
compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade, de modo 
a se expressar e partilhar 
informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
 
Compreender o fenômeno da 
variação linguística, 
demonstrando atitude 
respeitosa diante de 
variedades linguísticas e 
rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 
Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo 
de linguagem adequados à 
situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do 
discurso/gênero textual. 
 
Analisar informações, 
argumentos e opiniões 
manifestados em interações 

ESCRITA:  
Planejar e produzir textos conhecidos de 
diferentes gêneros (cantigas, quadrinhas, entre 
outros textos do campo da vida cotidiana) 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional, o 
estilo e a finalidade do gênero. 
Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, bilhetes, 
cartas entre outros textos do campo da vida 
cotidiana (impresso ou digital), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 

* Proponha aos alunos que se reúnam em grupos (por meio da 
plataforma digital ou com a ajuda dos familiares) para elaborar 
um final diferente de uma história conhecida (oral e/ou escrito); 
 
* Antes de dar início a uma atividade, esclareça aos alunos o 
que vão escrever, quem serão os leitores e como o texto vai 
circular. 

 
ORALIDADE:  Cantar cantigas e canções, 
mantendo ritmo e melodia. 

 * Peça aos alunos que, ao recitarem, façam gestos 
correspondentes ao que o texto diz. 

 
LEITURA/ESCUTA: 
Ler e compreender textos do campo da vida 
pública utilizados para a divulgação de eventos 
da escola ou da comunidade (convite, 
propaganda, comunicado, carta, bilhete, 
convocação), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
Ler e compreender, com certa autonomia, 
contos de fadas, maravilhosos, populares, 
fábulas, crônicas entre outros textos do campo 
artístico-literário, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 

 
* Realize antecipações, perguntando aos alunos a opinião 
deles a respeito do que se trata o texto e levante os 
conhecimentos prévios da turma antes de iniciar a leitura: 
Qual o assunto do texto? 
Para que ele serve? 
(...) 

ESCRITA:  
Planejar e produzir, com a colaboração dos 

 
* Proponha aos alunos que se reúnam em grupos (por meio da 
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sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-
se ética e criticamente em 
relação a conteúdos 
discriminatórios que ferem 
direitos humanos e 
ambientais. 
 
Reconhecer o texto como 
lugar de manifestação e 
negociação de sentidos, 
valores e ideologias. 
 
Selecionar textos e livros para 
leitura integral, de acordo com 
objetivos, interesses e 
projetos pessoais (estudo, 
formação pessoal, 
entretenimento, pesquisa, 
trabalho etc.). 
 
Envolver-se em práticas de 
leitura literária que 
possibilitem o 
desenvolvimento do senso 
estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações artístico-
culturais como formas de 
acesso às dimensões lúdicas, 
de imaginário e 
encantamento, reconhecendo 
o potencial transformador e 

colegas e a ajuda do professor, textos para 
divulgação de eventos da escola ou da 
comunidade (convite, propaganda, comunicado, 
carta, bilhete, convocação...), utilizando 
linguagem persuasiva e elementos textuais 
visuais (tamanho da letra, layout, imagens), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero. 
Planejar e produzir, com a colaboração dos 
colegas e a ajuda do professor, diferentes textos 
do campo artístico-literário (contos de fadas, 
maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre 
outros), considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero 

plataforma digital ou com a ajuda dos familiares) para elaborar 
um final diferente de uma história conhecida (oral e/ou escrito); 
 
* Antes de dar início a uma atividade, esclareça aos alunos o 
que vão escrever, quem serão os leitores e como o texto vai 
circular. 
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humanizador da experiência 
com a literatura. 
 
Mobilizar práticas da cultura 
digital, diferentes linguagens, 
mídias e ferramentas digitais 
para expandir as formas de 
produzir sentidos (nos 
processos de compreensão e 
produção), aprender e refletir 
sobre o mundo e realizar 
diferentes projetos autorais. 
 
 

3º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1º e 2º BIMESTRES 
 
Gênero textual: Carta do 
leitor e Cordel 
 
Competências: 
 
Compreender a língua como 
fenômeno cultural, histórico, 
social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo-a como meio 
de construção de identidades 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA –  
Grafar corretamente palavras com correspondências 
regulares contextuais – r/rr, m (p/b), c/qu, g/gu, o/u – e/i 
(final em oxítonas). 
Compreender a função de elementos gramaticais como 
substantivos, adjetivos e verbos, na articulação das 
ideias do texto. 

 
* Peça aos alunos que leiam, em voz alta, palavras 
com R/RR. Em seguida, organize estas palavras 
em grupos de acordo com as regras ortográficas 
específicas para o uso do R. 

ORALIDADE –  
Exercitar a fruição na leitura de textos do campo da vida 
pública demonstrando conhecimentos sobre esses 
textos na modalidade oral. 
Recitar cordel, cantar repentes e emboladas, 
observando rimas e mantendo ritmo e melodia. 

 
* Solicite que os alunos recitem textos 
individualmente ou coma ajuda dos familiares. 

LEITURA/ESCUTA –   



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
                                                                                                  ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

9 
Av. Benedito Manoel dos Santos, nº 369 – CEP: 07428-205 – Jardim Fazenda Rincão 

 Arujá – SP.Tel.: 4651-3183 
 

de seus usuários e da 
comunidade a que pertencem. 
 
Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a como 
forma de interação nos 
diferentes campos de atuação 
da vida social e utilizando-a 
para ampliar suas 
possibilidades de participar da 
cultura letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive 
escolares) e de se envolver 
com maior autonomia e 
protagonismo na vida social. 
 
Ler, escutar e produzir textos 
orais, escritos e 
multissemióticos que circulam 
em diferentes campos de 
atuação e mídias, com 
compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade, de modo 
a se expressar e partilhar 
informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
 
Compreender o fenômeno da 
variação linguística, 
demonstrando atitude 
respeitosa diante de 
variedades linguísticas e 

Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor e 
de reclamação, entre outros textos do campo da vida 
pública), considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 
Ler e compreender cordéis, repentes, entre outros textos 
do campo artístico-literário, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional 
e o estilo do gênero. 

* Solicite leitura silenciosa, individual e 
compartilhada. 
 
 
* Solicite que os alunos leiam cartas e identifiquem 
suas principais características e situação de 
produção: quem, onde, quando, para quem, sobre 
o quê. 
 
* No final da leitura apresente as saudações 
apropriadas para cada destinatário. 
 

ESCRITA –  
Planejar e produzir cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor e de reclamação, 
entre outros textos do campo da vida pública), com 
opiniões e críticas, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional 
e o estilo do gênero. 
Planejar e produzir cordéis, repentes, entre outros textos 
do campo artístico-literário que contenham rimas, ritmo e 
melodia, considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 

 
Carta ao leitor: 
 
* Instigue os alunos a falar, pergunte se já sentiram 
vontade de reclamar ou elogiar alguma notícia 
veiculada na mídia; 
 
* Relembre os alunos sobre os conceitos de 
linguagem formal e informal; 
 
* Auxilie as crianças a observar o nome da revista 
em questão, o conteúdo da informação, o autor do 
texto, etc.; 
 
* É importante que, antes da produção escrita, os 
alunos discutam sobre o assunto e fortaleçam os 
argumentos que sustentam sua opinião; 
 
* Estimule o compartilhamento de ideias antes das 
produções escritas, aprofundando o planejamento 
em relação ao tema proposto; 
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rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 
Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo 
de linguagem adequados à 
situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do 
discurso/gênero textual. 
 
Analisar informações, 
argumentos e opiniões 
manifestados em interações 
sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-
se ética e criticamente em 
relação a conteúdos 
discriminatórios que ferem 
direitos humanos e 
ambientais. 
 
Reconhecer o texto como 
lugar de manifestação e 
negociação de sentidos, 
valores e ideologias. 
 
Selecionar textos e livros para 
leitura integral, de acordo com 
objetivos, interesses e 
projetos pessoais (estudo, 
formação pessoal, 
entretenimento, pesquisa, 
trabalho etc.). 

 
* Faça um levantamento acerca dos personagens 
que irão compor a história: quem serão os 
narradores, qual será o local onde se passam os 
acontecimentos, etc. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
                                                                                                  ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

11 
Av. Benedito Manoel dos Santos, nº 369 – CEP: 07428-205 – Jardim Fazenda Rincão 

 Arujá – SP.Tel.: 4651-3183 
 

 
 

 
Envolver-se em práticas de 
leitura literária que 
possibilitem o 
desenvolvimento do senso 
estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações artístico-
culturais como formas de 
acesso às dimensões lúdicas, 
de imaginário e 
encantamento, reconhecendo 
o potencial transformador e 
humanizador da experiência 
com a literatura. 
 
Mobilizar práticas da cultura 
digital, diferentes linguagens, 
mídias e ferramentas digitais 
para expandir as formas de 
produzir sentidos (nos 
processos de compreensão e 
produção), aprender e refletir 
sobre o mundo e realizar 
diferentes projetos autorais. 

4º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1º e 2º BIMESTRES 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA –  
Grafar, corretamente, palavras de uso frequente com J/G, 
C, Ç, SS, SC, CH, X. 

 
* Oriente os alunos a ler palavras em voz alta para 
que percebam o som representado pelas letras. 
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Gênero textuais: Texto 
argumentativo e Texto 
expositivo 
 
Competências: 
 
Compreender a língua 
como fenômeno cultural, 
histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, 
reconhecendo-a como 
meio de construção de 
identidades de seus 
usuários e da comunidade 
a que pertencem. 
 
Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a 
como forma de interação 
nos diferentes campos de 
atuação da vida social e 
utilizando-a para ampliar 
suas possibilidades de 
participar da cultura 
letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive 
escolares) e de se envolver 
com maior autonomia e 
protagonismo na vida 
social. 
 

Compreender a regra de acentuação de oxítonas 
terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. 

Faça ditado e bingo de palavras (lugar de livre 
escolha: plataforma digital e/ou em casa). 

ORALIDADE –  
Exercitar a fruição na leitura de textos do campo da vida 
pública demonstrando conhecimentos sobre esses textos 
na modalidade oral. 
Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e 
corporal de âncoras, repórteres, entrevistadores e 
entrevistados. 

 
* Durante a leitura, solicite que as crianças enfatizem 
a expressão oral; 
 
* Peça que as crianças observem as ilustrações que 
acompanham os textos a fim de estimular a 
imaginação e a curiosidade em relação ao texto 
proposto. 

LEITURA/ESCUTA – 
Ler e compreender, com autonomia, cartas de 
reclamação, entre outros textos do campo da vida pública, 
considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 
Distinguir fatos de opiniões/sugestões na leitura de 
diferentes textos do campo da vida pública (notícias, 
cartas de leitor, comentários, posts...) 

 
* Solicite que os alunos identifiquem elementos da 
história, detalhes do texto, bem como o gênero e sua 
estrutura. 
 

ESCRITA –  
Planejar e produzir, com autonomia, cartas de 
reclamação, entre outros textos do campo da vida pública, 
considerando seus elementos constituintes: problema, 
opinião e argumentos, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e 
o estilo do gênero. 
Planejar e produzir notícias sobre assuntos de interesse 
do universo escolar (digitais ou impressas), considerando 
a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 

 
 
* Peça aos alunos que assistam a um telejornal; 
 
 
 
* Apresente alguns exemplares de jornal impresso; 
 
 
* Propicie a socialização de algum tema que tenha 
chamado a atenção da turma; 
 
 
* Organize grupos a partir dos assuntos de interesse 
e estipule um tempo para que os alunos registrem 
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Ler, escutar e produzir 
textos orais, escritos e 
multissemióticos que 
circulam em diferentes 
campos de atuação e 
mídias, com compreensão, 
autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se 
expressar e partilhar 
informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
 
Compreender o fenômeno 
da variação linguística, 
demonstrando atitude 
respeitosa diante de 
variedades linguísticas e 
rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 
Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o 
estilo de linguagem 
adequados à situação 
comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero 
do discurso/gênero textual. 
 
Analisar informações, 
argumentos e opiniões 
manifestados em 
interações sociais e nos 

seus argumentos e opiniões acerca do tema 
escolhido; 
 
 
* Auxilie os alunos na obtenção de clareza durante o 
processo argumentativo. 
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meios de comunicação, 
posicionando-se ética e 
criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios 
que ferem direitos 
humanos e ambientais. 
 
Reconhecer o texto como 
lugar de manifestação e 
negociação de sentidos, 
valores e ideologias. 
 
Selecionar textos e livros 
para leitura integral, de 
acordo com objetivos, 
interesses e projetos 
pessoais (estudo, formação 
pessoal, entretenimento, 
pesquisa, trabalho etc.). 
 
Envolver-se em práticas de 
leitura literária que 
possibilitem o 
desenvolvimento do senso 
estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações 
artístico-culturais como 
formas de acesso às 
dimensões lúdicas, de 
imaginário e encantamento, 
reconhecendo o potencial 
transformador e 
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humanizador da 
experiência com a 
literatura. 
 
Mobilizar práticas da 
cultura digital, diferentes 
linguagens, mídias e 
ferramentas digitais para 
expandir as formas de 
produzir sentidos (nos 
processos de compreensão 
e produção), aprender e 
refletir sobre o mundo e 
realizar diferentes projetos 
autorais. 

5º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1º e 2º BIMESTRES 
 
 
Gênero textuais: Crônica 
e Resenha Crítica   
 
Competências: 
 
Compreender a língua 
como fenômeno cultural, 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA –  
Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 
dois-pontos, reticências, aspas e parênteses, 
reconhecendo seus efeitos de sentido. 
Compreender, na leitura de diferentes textos, os efeitos de 
sentido do uso de verbos nos tempos presente, passado e 
futuro, do modo indicativo. 

 
 
* Explicite a função dos sinais de pontuação e 
mostre aos alunos situações onde a colocação da 
vírgula altere o sentido do texto. 

ORALIDADE –  
Exercitar a fruição na leitura de crônicas demonstrando 
conhecimentos sobre o gênero na modalidade oral. 
Exercitar a fruição na leitura de textos do campo artístico-

 
 
* Solicite recontos orais; 
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histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, 
reconhecendo-a como 
meio de construção de 
identidades de seus 
usuários e da comunidade 
a que pertencem. 
 
Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a 
como forma de interação 
nos diferentes campos de 
atuação da vida social e 
utilizando-a para ampliar 
suas possibilidades de 
participar da cultura 
letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive 
escolares) e de se envolver 
com maior autonomia e 
protagonismo na vida 
social. 
 
Ler, escutar e produzir 
textos orais, escritos e 
multissemióticos que 
circulam em diferentes 
campos de atuação e 
mídias, com compreensão, 
autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se 
expressar e partilhar 

literário demonstrando conhecimentos sobre esses textos 
na modalidade oral. 

 
* Organize grupos de debate acerca de um assunto 
de interesse da turma. 
 

LEITURA/ESCUTA – 
Ler e compreender resumos, mapas conceituais, 
relatórios, entre outros textos do campo das práticas de 
estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 
Ler/ouvir e compreender, com autonomia, anedotas, 
piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos 
do campo artístico-literário, em diferentes mídias, 
considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 
 
* Auxilie os alunos na leitura com expressão clara; 
 
 
* Realize leitura silenciosa, individual, em dupla e/ou 
compartilhada; 
 
* Solicite que os alunos identifiquem fato e opiniões 
presentes no texto; 
 
* Solicite que os alunos identifiquem detalhes e 
elementos presentes na história.  
 

ESCRITA –  
Planejar e produzir, com autonomia, resumos, mapas 
conceituais, relatórios, entre outros textos do campo das 
práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e 
o estilo do gênero. 
Planejar e produzir, com autonomia, anedotas, piadas, 
cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do 
campo artístico-literário considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e 
o estilo do gênero. 

 
 
* Leia para os alunos a resenha de um livro e 
pergunte a opinião deles a respeito do texto 
apresentado; 
 
* Levante com a turma o tipo de livro que eles têm 
mais interesse e proponha uma discussão sobre o 
assunto; 
 
* Organize duplas para leitura de um livro e peça 
para os alunos registrarem o nome da obra, autor e 
ano de publicação; 
 
* Peça que as duplas façam um resumo da história 
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informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
 
Compreender o fenômeno 
da variação linguística, 
demonstrando atitude 
respeitosa diante de 
variedades linguísticas e 
rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 
Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o 
estilo de linguagem 
adequados à situação 
comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero 
do discurso/gênero textual. 
 
Analisar informações, 
argumentos e opiniões 
manifestados em 
interações sociais e nos 
meios de comunicação, 
posicionando-se ética e 
criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios 
que ferem direitos 
humanos e ambientais. 
 
Reconhecer o texto como 
lugar de manifestação e 

lida, destacando os personagens principais e os 
fatos que despertaram interesse durante a leitura 
apresentando, de forma sucinta, a introdução, o 
desenvolvimento, o clímax e o desfecho da história; 
 
 
* Oriente a utilização de pronomes para evitar 
excessivas repetições.  
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negociação de sentidos, 
valores e ideologias. 
 
Selecionar textos e livros 
para leitura integral, de 
acordo com objetivos, 
interesses e projetos 
pessoais (estudo, formação 
pessoal, entretenimento, 
pesquisa, trabalho etc.). 
 
Envolver-se em práticas de 
leitura literária que 
possibilitem o 
desenvolvimento do senso 
estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações 
artístico-culturais como 
formas de acesso às 
dimensões lúdicas, de 
imaginário e encantamento, 
reconhecendo o potencial 
transformador e 
humanizador da 
experiência com a 
literatura. 
 
Mobilizar práticas da 
cultura digital, diferentes 
linguagens, mídias e 
ferramentas digitais para 
expandir as formas de 
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1º ANO – MATEMÁTICA 

                                                                     HABILIDADES                                                        Sugestões de atividades complementares 

 
 
 
 
 
 
1º BIMESTRE 

 Utilizar números naturais como indicador de quantidade 
ou de ordem em diferentes situações cotidiano. 

Propor atividades para o aluno contar 
quantidades e ordenar elementos do cotidiano. 

 Organizar e ordenar objetos e figuras por meio de 
atributos, tais como: cor, forma e medida. 

Dados alguns objetos, solicitar que organizem 
de acordo com a cor ou forma. 

 Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência 
de acontecimentos relativos a um dia. 

Solicitar que o aluno registre atividades 
realizadas ao longo do dia. 

 Ler dados expressos em tabelas e gráficos. Solicitar que os alunos interpretem os dados 
apresentados numa tabela ou gráfico, 
respondendo perguntas. 

produzir sentidos (nos 
processos de compreensão 
e produção), aprender e 
refletir sobre o mundo e 
realizar diferentes projetos 
autorais. 
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2º BIMESTRE 

 Contar a quantidade de objetos de no mínimo 20 
unidades 

Pedir que os alunos façam a contagem de 
objetos e registrem as respectivas 
quantidades. 

 Resolver e elaborar situações-problema de adição e 
subtração. 

Elaborar situações-problema envolvendo 
adição e subtração do cotidiano da criança. 

 Descrever a localização de pessoas e objetos no 
espaço segundo um ponto de referência, 
compreendendo que, para a utilização de termos que 
se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, 
em baixo, é necessário explicitar-se preferencial. 

Pedir que o aluno desenhe o trajeto da casa 
até a escola. 
Solicitar que o aluno faça o trajeto da sua sala 
de aula até o banheiro da escola. 

 Ler dados expressos em tabelas e gráficos. Solicitar que os alunos interpretem os dados 
apresentados numa tabela ou gráfico, 
respondendo perguntas. 
Entregar um gráfico e solicitar que o aluno 
responda as perguntas para verificar se 
compreendeu. 
 

 
 

2º ANO – MATEMÁTICA 
 

                                                                     HABILIDADES                                                        Sugestões de atividades complementares 

 
 
 

1º BIMESTRE 

 Comparar, ordenar e registrar números naturais (até a 
ordem da centena). 

Solicitar que o aluno complete a sequência 
numérica. Comparar números (Quem é maior?) 
Registrar as quantidades representadas. 

 Construir sequências de números naturais em ordem 
crescente ou decrescente. 

Ordenar os números do menor para o maior ou do 
maior para o menor. 

 Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não 
verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e 
de objetos no espaço, considerando mais de um ponto 
de referência. 

Ofereça uma figura e solicite que o aluno descreva 
o trajeto para chegar a um ponto de referência. 
Que deslocamento o aluno fará para chegar ao 
ponto determinado? 
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 Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de 
relógio digital e registrar o horário do início e do fim do 
intervalo. 

Medir a duração do recreio, quantos minutos 
teremos para brincar? Medir a duração de uma 
aula. Registrar o horário de início e término de uma 
brincadeira realizada em casa ou de alguma 
atividade solicitada pela professora. 

 Interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas. 

Solicitar que os alunos interpretem os dados          
apresentados numa tabela ou gráfico, respondendo    
perguntas. 
Disponibilizar um gráfico e solicitar que o aluno 
responda às perguntas para verificar se 
compreendeu. 

 
2º BIMESTRE 

 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência para indicar 
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

Montar dois conjuntos com alguns elementos e 
pedir que os alunos marquem o conjunto que 
contém mais elementos. 

 Descrever um padrão de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos 
ou desenhos. 

Fazer uma sequência com figuras (quadrado azul, 
triângulo verde, círculo vermelho e retângulo 
amarelo) e solicite que os alunos continuem a 
sequência. Se preferir, faça com números, ou seja, 
com intervalos, para os alunos completarem com 
os números que estão faltando, dando 
continuidade à sequência. 

 Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de 
ambientes familiares. 

Solicitar que os alunos façam a planta de sua 
casa, da escola ou da sala de aula. 

 Estimar, medir, comparar e registrar comprimento, 
utilizando estratégias pessoais e unidades 
padronizadas ou não padronizadas. 

Solicitar que os alunos registrem medidas, por 
exemplo, da sala de sua casa, do quarto, da mesa, 
do sofá, etc. 

 Comparar informações apresentadas em tabelas ou 
gráficos. 

Organizar uma tabela e um gráfico e elaborar 
algumas perguntas para verificar a compreensão 
dos alunos. 

 

3º ANO - MATEMÁTICA 
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                                                                     HABILIDADES                                                        Sugestões de atividades complementares 

 
1º BIMESTRE 

 Identificar características do sistema de numeração 
decimal, utilizando a composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 

Elaborar cartões com números e solicitar que os alunos 
façam a composição, ou seja, compor outros números, 
registrando os resultados. Uma outra possibilidade é 
solicitar que os alunos façam a decomposição de alguns 
números dados. 

 Identificar regularidades em sequências ordenadas de 
números naturais. 

Dada uma sequência numérica, solicitar que os     
alunos registrem as regularidades. 

 Descrever e representar trajetos ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação de pessoas ou objetos no 
espaço, com base em diferentes pontos de referência. 

Solicitar que o aluno represente, por meio de um 
desenho, um trajeto determinado. Se preferir, apresente 
um trajeto pronto e faça alguns questionamentos sobre 
deslocamentos, tais como: siga em frente, vire à direita, 
vire à esquerda. 

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando 
relógios (analógico e digital) para informar os horários de 
início e término de realização de uma atividade e sua 
duração. 

Elabore situação-problema envolvendo horário de início 
e término de alguma atividade, questionando sobre a 
duração da mesma. Quanto tempo durou o evento?  

 Ler, interpretar e comparar dados apresentados em 
tabelas e gráficos, envolvendo termos como maior e 
menor frequência, apropriando-se desse tipo de 
linguagem para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos. 

Solicitar que os alunos interpretem os dados 
apresentados numa tabela ou gráfico, respondendo às 
perguntas. 
Disponibilizar um gráfico e solicitar que o aluno 
responda às perguntas para verificar se o mesmo 
compreendeu. 

 
 
 

2º BIMESTRE 

 Utilizar procedimentos de cálculo mental e escrito para 
resolver problemas significativos envolvendo adição, 
subtração e multiplicação com números naturais. 

Elaborar situações-problema envolvendo adição, 
subtração e multiplicação por meio de cálculo mental, 
utilizando questões de múltipla escolha, com resultados 
exatos ou aproximados. Dada a situação-problema, o 
resultado está entre os números 240 e 260. 

 Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 

Solicitar que os alunos elaborem adições e subtrações, 
cuja soma ou diferença resultem em igualdade. Por 
exemplo: 5-1=4         2+2=4. 
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 Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. 

Associar figuras geométricas espaciais com objetos do 
seu dia a dia. 

 Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando 
unidades de medida padronizadas ou não padronizadas 

Solicitar que os alunos meçam a mesa da sua casa, o 
sofá, a cama, a janela, utilizando unidades de medida 
padronizadas ou não. Peça que registrem tais medidas 
para, futuramente, comparar com seus colegas. 

 Resolver situações-problema cujos dados estão 
apresentados em tabelas e gráficos. 

 
Solicitar que os alunos interpretem os dados 
apresentados numa tabela ou gráfico, por meio de 
situações do seu cotidiano e, em seguida, respondam 
algumas questões. 
 
 
 
 
 
 

4º ANO - MATEMÁTICA 

                                                                     HABILIDADES                                                        Sugestões de atividades complementares 

1º BIMESTRE 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de parcelas 
iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Elaborar situações-problema envolvendo diferentes 
significados da multiplicação. Solicitar que os alunos 
resolvam por meio de cálculo mental ou utilizando o 
algoritmo. 

 Identificar regularidades em sequências numéricas, 
observando uma regra de formação. 

Organizar uma sequência numérica e solicitar que o 
aluno identifique as regularidades.  

 Descrever, interpretar e representar a posição ou a 
movimentação, deslocamentos e localização de 
pessoas e objetos no espaço em mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e 

Solicitar que o aluno descreva um trajeto, por 
exemplo, da casa dele até a escola, da casa dele até 
a padaria mais próxima. Pedir que ele faça a planta da 
sua casa e da sua sala de aula. 
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esquerda, mudanças de direção, intersecção 
transversais, paralelas e perpendiculares. 

 Resolver e elaborar situações-problema que envolvam 
compra e venda e formas de pagamento, utilizando 
termos como troco o desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 

Elaborar situações-problema envolvendo compra e 
venda, fazendo uso de troco, com desconto e com 
facilidades para pagar em parcelas. 

 Realizar pesquisa envolvendo varáveis categóricas e 
numéricas e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, 
com e sem uso de tecnologias digitais. 

Solicitar que o aluno faça uma pesquisa sobre alguns 
gêneros alimentícios e produtos de limpeza (sugeridos 
pela professora), organize tais dados numa tabela e 
monte um gráfico para verificar a maior despesa: nos 
gêneros alimentícios ou nos produtos de limpeza? 

 
2º BIMESTRE 

 
 
 
 

 Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos 
de números naturais para os quais as divisões por um 
determinado número resultam em restos iguais, 
identificando regularidades. 

 Associar prismas e pirâmides a suas planificações, 
identificando regularidades nas contagens de faces, 
vértices e arestas. 
 

Elaborar situações envolvendo divisão por 
determinados números que resultam em restos iguais, 
para que os alunos identifiquem as regularidades. 
 
Solicitar que os alunos utilizem embalagens vazias, 
abrindo-as e identificando regularidades com os 
prismas e pirâmides, registrando quantidades de 
faces, vértices e arestas. 

 Ler, reconhecer e registrar medidas de tempo em 
horas, minutos e segundos, como informar os horários 
de início e término na realização de uma tarefa e sua 
duração. 

Elaborar situações-problema registrando o horário de 
início e término de alguns eventos, para que os alunos 
calculem a duração do mesmo. 

 Realizar pesquisa envolvendo varáveis categóricas e 
numéricas e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, 
com e sem uso de tecnologias digitais. 

 
Solicitar que os alunos interpretem os dados 
apresentados numa tabela ou gráfico, por meio de 
situações do seu cotidiano e, em seguida, respondam 
algumas questões. 
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5º ANO - MATEMÁTICA 

                                                                     HABILIDADES                                                        Sugestões de atividades complementares 

1º BIMESTRE 

 Ler, escrever e ordenar números naturais no mínimo 
até a ordem das centenas de milhar com 
compreensão das principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Propor situações de leitura, escrita e ordenação de 
números envolvendo o sistema de numeração decimal 
até a ordem da centena de milhar. Se necessário 
utilizar o quadro de ordens para facilitar a compreensão 
dos alunos. 

 Concluir que a relação de igualdade existente entre 
dois membros permanece ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir cada um desses membros por 
um mesmo número, para construir a noção de 
equivalência. 

Elaborar atividades envolvendo adição, subtração, 
multiplicação e divisão por um mesmo número para que 
os alunos observem a relação de igualdade e 
construam a noção de equivalência. 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas 
das grandezas (comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade), reconhecendo e 
utilizando medidas como o metro quadrado e o 
centímetro quadrado, recorrendo a transformações 
adequadas entre as unidades mais usuais em 
contextos socioculturais. 

Elaborar situações- problema envolvendo medidas de 
comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, aproximando os alunos de situações reais 
do cotidiano. 

 Interpretar, descrever e representar a localização ou 
movimentação de objetos no plano cartesiano (1º 
quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, 
indicando mudanças de direção e de sentido e giros. 

Descrever e representar a movimentação de um objeto 
ou pessoas, utilizando termos como: direita, esquerda, 
frente, atrás, em diagonal, para se deslocar de um 
ponto a outro. 

 Apresentar todos os possíveis resultados de um 
experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não, explorando a ideia 
de probabilidade em situações-problema. 

Apresentar situações para que os alunos apontem “o 
que é mais provável ou menos provável de acontecer”. 

 
 

2º BIMESTRE 

 Identificar e representar frações (menores e maiores 
que a unidade), associando-as ao resultado de uma 
divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a 

Elaborar atividades envolvendo números fracionários 
utilizando a reta numérica como recurso. 
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reta numérica como recurso. 

 Resolver e elaborar situações-problema em que um 
dos termos é desconhecido. 

Elaborar situações- problema onde existam um termo 
desconhecido para ser decifrado. 

 Construir itinerários para representar a localização ou 
movimentação de objetos indicando mudanças de 
direção, de sentido e giros. 

Representar a movimentação de um objeto ou 
localização de pessoas, utilizando termos como: direita, 
esquerda, frente, atrás, em diagonal, para se deslocar 
de um ponto a outro. 

 Concluir, por meio de investigações, que figuras de 
perímetros iguais podem ter área diferentes e figuras 
que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes. 

Propor situações envolvendo o cálculo de perímetro e a 
área de figuras, observando que podem apresentar a 
mesma área, mas perímetros diferentes. 

 Determinar a probabilidade de ocorrência de eventos, 
quando todos os resultados têm a mesma chance de 
ocorrer. 

Apresentar situações do cotidiano para que os alunos 
apontem a probabilidade de ocorrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


