
 
Caxias do Sul, outubro 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 I. 

LINGUAGENS 

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: leitura do livro: bichodário – telma guimarães; jogos como cruzadinhas e memória. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 

 Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias. 

 Associar a denominação do número à sua respetiva representação simbólica. 

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

 Construir fatos fundamentais da adição (juntar e acrescentar), subtração (separar e tirar), 
multiplicação ( separar em parcelas iguais) , divisão ( com material concreto) 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. 

Sugestões: Manusear e brincar com a escala cuisenaire; Leitura do livro: Bichológico – Paula Taitelbaun. 

LINGUA INGLESA 

Habilidades 

 Compreender estruturas gramaticais estudadas; 

 Identificar e nomear vocabulário estudado; 

 Associar o vocabulário aprendido com situações do cotidiano; 

 Nomear os chás em Inglês; 

 Ler, ouvir, falar e identificar os vocábulos em inglês. 

Sugestões: Revisar o conteúdo visto em aula observando a apostila e questionando. 

Filme The Lion King, Nemo. Acessar youtube.com.br  para cantar músicas. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 

 Compreender a importância das regras no convívio social. 

 Ouvir e realizar paradas e retomadas. 

 Estimular a percepção espaço temporal. 

Sugestões: atividades com bola, balão ou peteca (lançar e segurar), corridas ou deslocamentos com troca de 

direção. 

                                                               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 

Habilidades 

 Identificar o local correto dos resíduos, conscientizando da preservação do ambiente como forma de 

explorar e interagir com o mundo. 

Sugestões: Leitura do livro: A semente e o futuro – Eunice Braido 

HISTÓRIA 

Habilidades 

 Identificar a relação entre a história da sua escola e as histórias das escolas de antigamente. 

 Sugestões: Leitura do Livro: “Uma Professora Maluquinha” do autor Ziraldo. 

                                                                 GEOGRAFIA 

                                                                 Habilidades 

 Perceber os diferentes tipos de moradia.  

 Identificar e reconhecer os locais da sua vivencia. 
 

Sugestões: Observar os diferentes tipos de locais no seu trajeto de casa para o colégio. 

                                                                   FILOSOFIA 

                                                                  Habilidades 

 Refletir a respeito do pensar. 

 Identificar atitudes necessárias para a identificação de um diálogo. 

 Estabelecer relações entre: perguntar, pensar e aprender. 

Sugestões: Leitura do livro: Cada um tem seu jeito, cada jeito é de cada um! – Lucimar Rosa Dias. 

                                      EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

                                        Habilidades 

 Identificar as relações como vivências fraternas 

 Ampliar as reflexões diárias de convivência em grupo  

 

Sugestões: cantiga: Boa Tarde como Vai Você? – Cantigas. 

 

 


