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Caxias do Sul, 01 de março 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: 
Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos 
Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever e ler outras palavras.  
Comparar palavras, identificado semelhanças e diferenças entre sons e sílabas, mediais e 
finais. 
Apreciar poemas e outros textos, verificados, observando rimas, sonoridades e jogos de 
palavras.  
Escrever espontaneamente palavras simples. 
Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros e autores variados. 
 

Sugestões: Músicas da Palavra Cantada 

Livro: Cavalgando o Arco Íris – Pedro Bandeira 
Livro: O Transito no Mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
Brincadeira do Bingo das letras 
 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
Associar a denominação do número a sua respectiva representação simbólica. 
Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes 
situações cotidianas. 
Contar a quantidade de objetos de coleções até 30 unidades e apresentar o resultado por 
registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, 
materiais da sala de aula, entre outros. 
Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de 
tributos, tais como cor, forma e medida.  
Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 
 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 

Identificar comandos e instruções básicas para a execução de tarefas. 
Cumprimentar e participar de diálogos de recepção e despedida. 
Usar linguagem corporal em situações de intercâmbio oral simples. 
Interagir com atividade de caráter lúdico pedagógico. 
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 Color Elephant 
and Symon Says. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades:  
Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 
dos colegas.  
Experimentar, fluir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrio, 
saltos e giros) e da ginástica geral de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 
Identificar os elementos constituídos danças do contexto comunitário e regional (rodas 
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas) e recria-las, respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal. 
Respeitar 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, para que a criança explore um ambiente amplo e possa 
se desenvolver suas habilidades motoras.  
 

ARTES 

Habilidades 
Experimentar diferentes formas de expressão artísticas (desenho, colagem, dobraduras, 
modelagem) fazendo uso de diversos recursos. 
Experiênciar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo. 
 

Sugestões: Atividades de pintura com diferentes materiais como lápis de cor, giz, têmpera. 
Atividades de recorte e colagem utilizando revistas, jornais e papéis coloridos. 
 

CIÊNCIAS 

Habilidade 
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Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano.  
Classificar objetos de acordo com o uso e com o contexto em que são utilizados 
Localizar e nomear as diferentes partes do corpo humano.  
Conhecer os tipos de movimentos que o corpo realiza.  
Comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a diversidade de 
características, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito 
a essas diferenças.   
Reconhecer limites e potencialidades do próprio corpo, compreendendo-o como 
semelhante, mas não igual aos demais, para desenvolver autoestima e cuidado consigo 
próprio.  
Identificar condições para a promoção da saúde: atitudes, comportamentos e cuidados 
individuais e coletivos. 
 

Sugestões: Música: Cabeça, ombro, joelho e pé; Livro: Malala: A menina que queria ir para 
a escola – Adriana Carranca. 
 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
Identificar a relação entre a sua história seus vínculos e as histórias das famílias e 
comunidade.  
Descrever e distinguir os seus papeis e responsabilidades relacionados à família e à escola. 
Entender, respeitar e diferenciar as famílias existentes no seu cotidiano. 
 

Sugestões: Tudo bem ser diferente – Todd Parr 
 

GEOGRAFIA 

Habilidades: 
Expressar características observadas de seus lugares de vivencia como moradia, escola e 
identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 
Desenvolver o pensamento espacial (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e em 
baixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.  
Observar e descrever ritmos naturais como dia e noite, variação de temperatura,  em 
diferentes escalas espaciais e temporais. 
 

Sugestões: Vídeos Show da Luna; Jogo: Twister 

 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
Identificar atos mentais que compõem o pensar (imaginar, lembrar, ter ideias, dúvidas). 

Identificar atitudes relacionadas com o significado de filosofia, como refletir, questionar, 
investigar. 
 

Sugestões: Livro: Filosofia brincante – Márcia Tiburi 
 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
Interagir em atividades relacionadas a vivências fraternas. 
Estabelecer relações entre a Campanha da Fraternidade e os lugares de vivência.  
 

Sugestões: Momentos de reflexão coma família; Livro: Editora: Coleção Culturama: Uma 

história sobre valores. 
 

 

 

 

 

 

 


