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Caxias do Sul, 12 de junho de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, 
apresentamos a organização trimestral do 1 º ano do Ensino Fundamental. 

 

LÍNGUAGENS 

Habilidades: 
 Segmentar oralmente palavras em sílabas.   

 Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

 Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação 
e exclamação e seus efeitos na entonação.  

 Apreciar poemas e outros textos, versificados, observando rimas, sonoridades, jogos 
de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário. 

 Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e semânticas. 

 Reconhecer, em textos versificados rimas e sonoridades. 

 Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética - 
usando letras/grafemas que representem fonemas. 

Sugestões:  
 proporcionar atividades como:  cruzadinhas; Jogo da memória com palavras; 

brincadeiras com parlendas e trava línguas. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
 Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias. 

 Associar a denominação do número à sua respetiva representação simbólica. 

 Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativa e/ou por 
correspondência para indicar: tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade.  

 Construir agrupamentos distintos baseando-se em uma coleção de objetos. 

 Construir fatos fundamentais da adição (juntar e acrescentar) e utilizá-los em 
procedimentos de cálculos para resolver problemas. 

 Realizar contagem envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e 
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais. 

 Conhecer e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) 
apresentados em diferentes disposições.  

Sugestões:  
 Manusear e brincar com os blocos lógicos; Leitura do livro: “As Três partes” do autor 

Edson Kozminski;  
 

 Leitura do livro: “Como se fosse dinheiro” da autora Ruth Rocha; Brincar de 
mercadinho. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 
 Identificar comandos e instruções básicas para a execução de tarefas. 

 Identificar palavras-chave em músicas e rimas. 

 Identificar objetos ou imagens. 

 Ampliar vocabulário referente a palavras ensinadas. 

 Associar o vocabulário aprendido com situações do cotidiano. 

Sugestões:  
 Acessar canais do youtube como: Super Simple Songs, BBC Learning English, Mother 

Goose Club, Loo Loo Kids para revisar Nursery Rhymes. Brincar de Symon Says, Color 
Elephant, Bean bag (throw and catch). 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades:  
 Reconhecer seu corpo e suas partes para conviver com outras crianças. 

 Utilizar o corpo para deslocar-se pelo espaço Explorar e manusear as possibilidades dos 
materiais percebendo o seu corpo 

 Realizar as combinações. 

Sugestões:  
 Realizar atividades lúdicas, onde se trabalhe a motricidade ampla, como: passeios ao 

parque junto à família; andar de bicicleta; patinete; pular corda; jogar bola; brincar de 
amarelinha; pega –pega.  

ARTES 

Habilidades 
 Proporcionar processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

Sugestões:  
 desenhar utilizando lápis de cor, giz de cera e têmpera; contornar seus desenhos 

utilizando canetinhas. 

CIÊNCIAS 

Habilidade 
 Identificar os órgãos dos sentidos e relacioná-los às diferentes sensações. 

Compreendendo os sentidos como forma de explorar e interagir com o mundo. 

Sugestões:  
 Brincar de cabra-cega; Leitura do livro: “Perdidos na mata” do autor Ricardo Dreguer. 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
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 Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua 
comunidade 

 Identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

 Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. 

Sugestões: 
 Leitura do Livro: “Livro da Família” do autor Todd Parr. 

GEOGRAFIA 

Habilidades: 
 Perceber o corpo como um referencial espacial.  

 Entender a função dos pontos cardeais. 

 Identificar alguns astros que contribuem para orientação espacial. 

Sugestões:  
 Trabalhar noções de direita e esquerda, na frente e atrás; Observar o nascer do sol na 

sua casa, em qual cômodo da casa ele aparece primeiro na parte da manhã? 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
 Relacionar argumentos a opiniões, ideias, escolhas. 

 Elaborar perguntas com base em observação, reflexão. 

 Identificar atitudes necessárias para a realização de um diálogo reflexivo. 

Sugestões:  
 Leitura do livro: “O livro dos Porquês: os animais” da autora Katie Daynes.  

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
 Identificar as relações como vivências fraternas. 

 Identificar a relação entre a sua história seus vínculos e as histórias das famílias.  

Sugestões:  
 Momentos de reflexão com a família. 

 
 

 


