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CAMPO DE ATUAÇÃO 1.º AO 5.º ANO 

 
 

Campo da Vida Cotidiana 

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades 
vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço 
doméstico e familiar, escolar, cultural profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: 
agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, 
regras de jogos e brincadeiras. 

 
 

Campo Artístico-Literário 

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de 
textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que 
favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, 
contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, 
charge/cartum, dentre outros. 

 

 

 
 

Campo da Vida Pública 

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente 
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros 
textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor 
(revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de 
conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de 
reclamação, regras e regulamentos, participação em grêmios e conselhos mirim. 

 

 

 
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa 

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem 
conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas 
ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora 
da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas 
escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; 
Entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(Compartilhada e autônoma) 

Protocolos de leitura; 
Disposição gráfica (aspectos 

estruturantes). 

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 

Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita 
e de cima para baixo da página, sendo essa uma regra específica do 
nosso sistema linguístico, a fim de organizar e unificar a escrita. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Escrita (compartilhada e 
autônoma) 

Correspondência fonema- 
grafema. 

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e 
frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que 
representem fonemas. 

Escrever, espontaneamente ou por ditado, com a mediação do 
professor, palavras e frases de forma alfabética – usando 
letras/grafemas que representem fonemas, para que se efetive a 
compreensão dessa relação. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Escrita (compartilhada e 
Autônoma) 

Construção do sistema 
alfabético/Convenções da 

escrita; Função do símbolo. 

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. 
Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções 
escritas, de forma a perceber semelhanças e diferenças, com a 
intervenção do professor. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil; 

Distinção entre notações 
léxicas (acento, til, cedilha, 

hífen). 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais 
gráficos. 

Distinguir as letras de outros sinais gráficos, a fim de compreender o 
alfabeto e perceber sua funcionalidade na escrita. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 

Construção do sistema 
Alfabético; Utilização do 

Alfabeto nas tentativas de 
Escrita, com compreensão 
do princípio alfabético da 

língua. 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. 

Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação, em 
alguns casos, dos sons da fala, para apropriação gradual do sistema 
da escrita, de modo a compreender a importância do sistema de escrita 
alfabética para a comunicação. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 
Alfabético e da ortografia; 

Orientação (alinhamento e 
Segmentação). 

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas. 
Segmentar oralmente palavras em sílabas, a fim de perceber 
essa característica de composição dos vocábulos e utilizá-las 
adequadamente nas reescritas coletivas, com a mediação do 
professor. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia. 

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por 
letras. 
Identificar fonemas e sua representação gráfica, como princípio 
básico para aquisição do código escrito. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema e 
alfabético da ortografia; 

Categorização funcional das 
Letras: arbitrariedade do 

sistema de escrita. 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 
palavras) com sua representação escrita, visando a apropriação 
do sistema alfabético, como meio de comunicação e de 
representação de ideias. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Todos os Campos 
de Atuação 

 
 

(Alfabetização) 

 
 

Alfabético e da ortografia 

 

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças 
e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 
Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais, a fim de 
compreender essa especificidade na formação de palavras. 

 

Todos os Campos 
de Atuação 

 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 

 

Conhecimento do alfabeto do 
Português do Brasil. 

 

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na 
ordem das letras. 
Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras e de 
forma aleatória, a fim de, progressivamente, dominar o sistema 
de escrita alfabético. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ Acentuação; 

Categorização gráfica. 

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. 
Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e 
cursiva, maiúsculas e minúsculas, para identificar, 
gradativamente, diferentes formas de uso e traçado. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentação de 
Palavras/Classificação de 

palavras por número de sílabas. 

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco. 
Reconhecer, com a mediação do professor, a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em branco e segmentar 
adequadamente as palavras em sílabas, a fim de empregar 
corretamente a segmentação em suas produções. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação e 
seus efeitos na entonação. 
Identificar e utilizar, de forma gradativa, outros sinais no texto 
além das letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação, percebendo, 
gradativamente, que esses sinais contribuem para a produção 
de sentido dos textos. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/Pontuação; 

Ampliação e 
adequação do vocabulário ao 

gênero. 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação 
de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério 
de oposição de significado (antonímia). 

Associar palavras pelo critério de aproximação de significado 
(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de 
significado (antonímia), ampliando gradativamente seu 
conhecimento lexical. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Campo da Vida 
Cotidiana 

 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

 

Compreensão em leitura; 
Sonorização das 
palavras, rima e 

aliteração. 

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava- línguas, 
dentre outros gêneros do Campo da Vida Cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do Campo da Vida Cotidiana, de modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionar sua forma de 
organização à sua finalidade. 

Todos os 
Campos 

de Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência 
leitura. 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no 
caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 
Ler, com a mediação do professor, palavras novas com precisão na 
decodificação no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por 
memorização, adquirindo progressivamente fluência na leitura de palavras 
e textos de diferentes gêneros discursivos, com gradativa identificação de 
elementos da intencionalidade e da situacionalidade 
. 

Todos os 
Campos 

de Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor; 
Atribuição de sentido ao 

texto lido; Finalidade 
texto/função social. 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor 
(leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou 
digitais, de acordo com as necessidades e interesses. 
Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura 
compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de 
acordo com a necessidades e interesses, atribuindo sentido a sua leitura, 
para possibilitar a compreensão e a interpretação de diferentes gêneros 
discursivos. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Escrita (compartilhada 
e 

autônoma) 

Construção do sistema 
Alfabético / Estabelecimento 

de relações anafóricas na 
referenciação e 
construção da coesão 

Segmentação e alinhamento 
da escrita. 

(EF12LP03)Copiar textos breves, mantendo suas características 
e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua 
distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das 
palavras e pontuação. 
Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para 
o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação, 
como meio de  aperfeiçoar gradativamente as formas de registro, por 
meio das produções coletivas e análise dos enunciados 
presentes no texto. 

 

Todos os Campos 
de Atuação 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

Reconstrução das condições 
de produção e recepção de 

textos; Contexto de produção 
e de circulação. 

 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em 
campo da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, 
a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa 
e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 
Identificar, com a mediação do professor, a função social de 
diferentes gêneros discursivos que circulam em campo da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola) e nas mídias impressa e oral, de massa e digital, de modo a 
reconhecer, progressivamente, seu contexto de produção: para que 
foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Leitura/escuta 
(Compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura; 
localizar informação 

explícita. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
Localizar, com a mediação do professor, informações explícitas 

em diferentes gêneros discursivos, como requisito básico para a 
compreensão leitora. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura 
Linguagem verbal e 
não- verbal; Uso dos 

recursos gráfico 
visuais. 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 
Identificar, com a mediação do professor, o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em 
textos multissemióticos, para compreender gradativamente o uso 
desses recursos e empregá-los quando necessário dentro do 
contexto. 

 
 

Todos os Campos 
de Atuação 

 
 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e autônoma) 

 
 

Planejamento de texto: 
Identificar diferentes 

gêneros (orais e 
escritos). 

Compreendendo sua 
função social e uso em 

diferentes situações 
sociais. 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem escreve);  a finalidade 
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto 
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do texto e seu tema, 
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
Planejar, coletiva e individualmente com a mediação do professor, 
o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade 
ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai 
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações 
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados 
e as fontes pesquisadas, a fim de adequar gradativamente suas 
produções à estrutura do gênero e à esfera 
na qual irá circular. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e 
autônoma) 

Revisão de textos Sequência 
lógica de ideias; Ampliação 

de ideias. 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

Reler, revisar, reestruturar e reescrever o texto produzido, com a 
mediação do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo 
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação, a fim de contribuir com a 
expansão e organização das ideias apresentadas pelos alunos. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e 
autônoma) 

Edição de textos; Disposição 
gráfica (aspectos 

estruturantes dos gêneros 
discursivos). 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for 
o caso, em suporte adequado, manual ou digital. 

 

Reestruturar a versão final do texto coletivo ou individual, em 
colaboração com os colegas e com a mediação do professor, 
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou 
digital, para apropriar-se gradativamente dos aspectos estruturantes 
dos gêneros discursivos. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e 
autônoma) 

Utilização de 
tecnologia 

digital Planejamento do 
texto, 

Adequação ao tema; 
Adequação ao 

formato/estrutura do gênero; 
Adequação ao suporte físico 

de circulação. 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de 
texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando 
os recursos multissemióticos disponíveis. 

 

Utilizar, com a mediação do professor, software, inclusive 
programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis, a 
fim de apropriar-se progressivamente desses 
recursos. 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/


Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os 
Campos 

de Atuação 

Oralidade Oralidade 
pública/Intercâmbio 
Conversacional em 

sala de 
aula; 

Clareza na exposição 
de ideias. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 

Expressar-se oralmente com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado, a fim de demonstrar clareza e 
organização nas exposições orais de ideias, considerando os diferentes 
contextos sociais. 

 

Todos os 
Campos 

de Atuação 

 

Oralidade 
 

Escuta atenta 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário, de modo a compreender que a escuta atenta é fundamental 
para que os processos de ensino e de aprendizagem aconteçam de forma 
significativa. 

Todos os 
Campos 

de Atuação 

Oralidade Características da 
Conversação 
espontânea; 

Turnos de fala. 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea 
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do interlocutor. 
Identificar características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante as 
situações de fala, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor, de forma a melhor interagir na vida 
social e escolar. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Todos os Campos 
de Atuação 

Oralidade Aspectos não 
linguísticos 

(paralinguísticos) no 
ato da fala. 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, 
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz. 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, facial, tom 
de voz, a fim de compreender que esses elementos colaboram com a 
produção de sentido do texto oral. 

Todos os Campos 
de Atuação 

Oralidade Relato oral/Registro 
formal e informal. 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências etc.). 
Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.), a fim de perceber as diferenças entre os 
diversos usos da linguagem, adequando seu discurso de acordo com a 
situação (formal ou informal). 

 
 
 

Campo das 
Práticas de Estudo 

e Pesquisa 

 
 
 

Oralidade 

 
 
 

Planejamento de texto 
oral; Exposição oral. 

(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros 
gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a mediação 
do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, levando em consideração a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Campo das 
Práticas de Estudo 

e Pesquisa 

 
 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 

 
 

Forma de composição 
dos textos/Adequação 
do texto às norma de 
escrita; Adequação ao 
formato/estrutura do 

gênero. 

(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 

Reconhecer, em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, 
curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais, 
a fim de apropriar-se gradativamente da estrutura desses 
gêneros. 

 
 

Campo das 
Práticas de Estudo 

e Pesquisa 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 
 

Compreensão em 
leitura; Identificação 

do 
tema/assunto do 

texto. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros 
do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a mediação do 
professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, 
pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, de modo a 
considerar a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 

Campo da Vida 
Pública 

 
 
 

Escrita 
(compartilhada e 

autônoma) 

 
 
 

Escrita compartilhada; 
Unidade textual; 

Adequação 
ao tema; Adequação 

à esfera de 
circulação. 

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida 
na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 
cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a mediação do professor, 
listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação  cidadã, 
considerando a situação comunicativa e o  tema/assunto  do texto, de 
forma a apropriar-se desses gêneros discursivos. 

 
 
 
 

 
Campo da Vida 

Pública 

 
 
 
 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
 
 
 

Compreensão em 
leitura; 

Identificação do tema 
e da 

Finalidade do texto; 
Interlocutores (papel 

/função social). 

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e 
lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas 
para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a mediação do 
professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias (o que, 
quem, quando, por que, como e onde), álbum de fotos digital noticioso e 
notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto, de forma a possibilitar o contato com esses diferentes textos e os 
recursos inerentes a eles. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Campo da Vida 
Pública 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 
 

Compreensão em leitura; 
Atribuição de sentido ao 
texto lido; Finalidade do 

texto/função social. 

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a mediação 
do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de  campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto, de forma a possibilitar o contato com esses 
diferentes textos e os recursos inerentes a eles. 

Campo da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura; 
Atribuição de sentido ao 
texto lido; Finalidade do 

texto; 
Interlocutores função social. 

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e 
regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre 
outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a mediação 
do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que 
organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto, de forma a possibilitar o contato com esses 
diferentes gêneros discursivos e os recursos público infantil, digitais ou 
impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto inerentes a eles. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Campo da Vida 

Pública 

 

 

 

 

Escrita 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

Escrita compartilhada; 
Estrutura 

textual,composição 
e estilo de cada gênero 

discursivo. 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias  curtas para 
público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
Escrever, em colaboração com os colegas e com a mediação do 
professor, a escrita de fotolegendas em notícias, manchetes e lides (o 
que, quem, quando, por que, como e onde) em notícias, álbum de fotos 
digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou 
impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto, de 
forma a desenvolver a prática da escrita desses diferentes gêneros 
discursivos. 

Campo da Vida 
Pública 

Escrita 
(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada; 
Estrutura textual, 

composição e estilo de 
cada gênero discursivo. 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a mediação do 
professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto, de forma a desenvolver a prática da escrita 
desses diferentes gêneros. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Campo da Vida 
Pública 

 

 

Oralidade 

 

 

Produção de texto oral; 
Estrutura do texto oral. 

(EF12LP13)  Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada 
ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

Planejar, paulatinamente, em colaboração com os colegas e com a mediação 
do professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao 
público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou  vídeo,  de  modo  a  considerar  a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto, a fim de 
ampliar o repertório de produção de texto oral. 

 

 

Campo da Vida 

Pública 

 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

 

 

Forma de composição 
do texto. 

(EF12LP14)  Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum 
de foto digital noticiosa, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 

Identificar e reproduzir, com a mediação do professor, em fotolegendas de 
notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais, a fim de permitir  o 
contato com as diferentes formas de composição do texto. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Campo da Vida 
Pública 

 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

 

 

Forma de composição 
texto. 

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans 
publicitários. 
Identificar a forma de composição de slogans publicitários, em 
parceria com os colegas e com a mediação do professor, para 
que progressivamente aproprie-se da forma de 
composição/estrutura desses gêneros destinados ao público 
infantil. 

 
 

 

Campo da Vida 
Pública 

 
 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

 
 

 

Forma de composição texto. 

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios 
publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou 
impressos), a formatação e diagramação específica de 
cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens. 

Identificar e reproduzir, com a mediação do professor e em 
parceria com os colegas, em anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público infantil 
(orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive 
o uso de imagens, para apropriar-se, gradativamente, da forma 
de organização desses textos. 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/


Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 
CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

Campo da 
Vida 

Cotidiana 

 

 

 

Escrita (compartilhada 
e 

autônoma). 

 

 

 

Escrita autônoma e 
compartilhada; 
Função social e 

cognitiva da escrita. 

(EF01LP17)  Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do Campo 
da Vida Cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do texto. 
Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a mediação do 
professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções 
de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do Campo da Vida Cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto, 
a fim de, gradativamente, apropriar-se dos elementos 
constitutivos desses gêneros. 

 
 

Campo da 
Vida 

Cotidiana 

 
 

Escrita (compartilhada 
e 

autônoma) 

 
 

Escrita autônoma e 
compartilhada; 

Ideia de 
representação; 

Unidade 
textual. 

(EF01LP18)  Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 
dentre outros gêneros do Campo da Vida Cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do Campo da Vida Cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto, a fim de apropriar-se, 
gradativamente, da forma de organização desses textos. 

 
 

Campo da 
Vida Cotidiana 

 
 

Oralidade 

Produção de texto oral; 
Ritmo, fluência e 

entonação (domínio 
constante e 

progressivo). 

(EF01LP19)  Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
com entonação adequada e observando as rimas. 
Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação 
adequada 
e observando as rimas, de modo a adquirir progressiva fluência. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Campo da 
Vida 

Cotidiana 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 
texto; 

Adequação ao 
formato /estrutura do 
gênero; Adequação à 

necessidade de interação 
estabelecida (Quem? Para 
quem? O quê? Quando? 

Onde? - Contexto de 
produção). 

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, 
calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais 
ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada 
um desses gêneros. 

 

Identificar e reproduzir, coletivamente e com a mediação do 
professor, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, como meio de apropriar-se 
progressivamente da estrutura desses gêneros. 

 

 

Campo da 
Vida 

Cotidiana 

 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

 

Compreensão em leitura. 

(EF12LP04)  Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, 
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do 
Campo da Vida Cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 
Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor ou já com  certa  autonomia,  listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do Campo da Vida 
Cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade, 
para que progressivamente desenvolva a compreensão leitora 
desses gêneros. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 
Campo da 

Vida 
Cotidiana 

 

 

 

 

 
Escrita (compartilhada 

e 
autônoma) 

 

 

 

 

 
Escrita compartilhada: 

função social do gênero. 

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas 
e outros textos diversificados (letras de canção, quadrinhas, 
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 

Planejar, produzir e  reproduzir,  em colaboração  com os  colegas  e 
com a mediação do professor, (re)contagens de histórias,  poemas e 
outros textos versificados  (letras  de  canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação 
comunicativa e a finalidade  do  texto,  a fim de, progressivamente, 
apropriar-se dos elementos constitutivos desses gêneros. 

 

 

 

Campo da 
Vida 

Cotidiana 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

Produção  de   texto 
oral; Estrutura do gênero 

oral. 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem, dentre outros gêneros do Campo da 
Vida Cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, recados, avisos, convites, dentre outros 
gêneros do Campo da Vida Cotidiana, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando     a           situação          comunicativa          e o 
tema/assunto/finalidade do texto, a fim de ampliar a capacidade de 
produção desses gêneros orais. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Campo da Vida 
Cotidiana 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição 
do texto; Adequação a 
estrutura composicional 
e ao estilo do gênero; 
Rimas, aliteração e 

assonância. 

(EF12LP07) Identificar e (re) produzir, em cantiga, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das 
músicas e seus efeitos de sentido. 

 

Identificar e (re)produzir, com a mediação do professor, em cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia 
das músicas e seus efeitos de sentido, de modo a reconhecer, 
progressivamente, o estilo do gênero. 

Campo da Vida 
Cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais; 

Linguagem verbal e 
não -verbal. 

(EF15LP14)  Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 
Atribuir, em cooperação com os colegas e com a mediação do professor, o 
sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias), para que gradativamente aproprie-se da linguagem 
utilizada nesses gêneros. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 

Escrita 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

Escrita autônoma e 
compartilhada; 

Aspectos da narrativa: 
personagens; 

enredo; tempo e espaço. 

(EF01LP25)  Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens 
de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas 
em livros de imagens, observando a forma de composição de textos 
narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). 
Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas 
pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, 
observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, 
enredo, tempo e espaço), a fim de apropriar-se gradativamente da 
produção escrita de narrativas. 

 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

 

Formas de composição de 
narrativas; 
Aspectos da 

narrativa: personagens; 
Enredo; 

Tempo e espaço. 

(EF01LP26)  Identificar elementos de uma narrativa lida ou 
escutada,incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 

 

Identificar, com a mediação do professor, elementos de uma narrativa lida, 
ouvida ou assistida, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço, de 
modo a compreender a relação entre esses elementos. 

 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

Apreciação estética/Estilo; 
Ritmo, fluência e entonação. 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo 
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de 
encantamento, jogo e fruição. 

 

Conhecer e apreciar, com a mediação do professor, poemas e outros 
textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão 

de encantamento, jogo e fruição, a fim de identificar as características 
próprias destes gêneros. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 
 

Análise linguística/ 
Semiótica 

(Alfabetização) 

 
 

Formas de composição de 
textos poéticos; disposição 

gráfica (aspectos 
estruturantes). 

(EF12LP19)  Reconhecer, em textos versificados, rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, 
relacionando-as com sensações e associações. 
Perceber e compreender, com colaboração dos colegas, e com a 
mediação do professor, em textos diversificados, rimas, sonoridades, 
jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as 
com sensações e associações, de modo a ser capaz de identificar as 
diferentes formas de composição dos textos poéticos. 

 
 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma 

 
 

Formação do leitor literário 

(EF15LP15)  Reconhecer que os textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 

 

Reconhecer, com a mediação do professor, que os textos literários fazem 
parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade, de modo a contribuir para sua 
formação como leitor literário, bem como permitir o contato com diferentes 
culturas. 

 
 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

Leitura colaborativa e 
autônoma;  

Atribuição de 
Sentido ao texto lido; 

Finalidade e função social. 

(EF15LP16)  Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 
narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a mediação 
do professor, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas, de modo a ampliar 
e diversificar sua capacidade leitora, cognitiva e a análise 
textual. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LÍNGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Campo 
Artístico- 
Literário 

 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 

 

Apreciação estética/Estilo; 
Formas de representação. 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros 
efeitos visuais. 

 

Apreciar, com a mediação do professor, poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros 
efeitos visuais, a fim de compreender, gradativamente, as formas de 
representação desses textos. 

Campo 
Artístico- 
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 
literário /Leitura 
multissemiótica. 

(EF15LP18)  Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos, para que 
compreenda de forma gradativa a relação existente entre os textos 
imagéticos e os textos escritos. 

Campo 
Artístico- 
Literário 

Oralidade Contagem de histórias; 
Marcas linguísticas; 
Elementos coesivos. 

(EF15LP19)  Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. 

 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos 
pelo professor, a fim de empregar, progressivamente, os elementos da 
narrativa (tema, personagens, espaço, enredo, marcas linguísticas 
próprias da narrativa). 
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ARTE 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 

Artes Visuais 

 
 
 

Contextos e práticas 

 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 

Conhecer e perceber os diferentes gêneros da arte como: retrato e autorretrato, 
paisagem, natureza morta, cenas da mitologia, cenas religiosas e cenas históricas 
e dos diferentes contextos históricos/artísticos comparando-os a partir das 
diferenças formais. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 

 
Artes Visuais 

 
 
 
 

 
Elementos da linguagem 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

 

Conhecer, reconhecer e explorar os elementos da linguagem visual (ponto, linha, 
forma, cor, volume, superfície, presentes na natureza, nas obras de arte e imagens 
do cotidiano, para elaborar composições artísticas tanto no bidimensional, como no 
tridimensional. 
Conhecer e distinguir cores primárias e cores secundárias, para realizar 
experimentações e composições artísticas diversas em suportes variados. 

 

Realizar composições artísticas, tendo como referência, não como modelo, obras 
de arte ou objetos artísticos de alguns diferentes períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, sem a obrigatoriedade de ser linear) para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

 

Realizar trabalhos de monotipia (técnica de impressão), para realizar composições 
artísticas em suportes diversos, conhecendo e relacionando-os com produções 
artísticas em gravura. 

 
 

Artes Visuais 

 
 

Matrizes estéticas e culturais. 

 
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas 
e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

 

Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais encontradas no seu 
dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte como um meio de comunicação, 
de transformação 
social e de acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 
culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício para a 
cidadania. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materialidades 

 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura,colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Realizar trabalhos de diversas expressões artísticas: desenho, pintura, colagem, 
modelagem, gravura, fotografia, construções tridimensionais e outros, conhecendo 
os diferentes materiais, instrumentos e técnicas, para que tenha maior domínio no 
seu fazer artístico desenvolvendo uma linguagem própria / poética pessoal na 
perspectiva da criação, experimentação, exercício e investigação de materiais 
artísticos e alternativos e na produção de trabalhos originais. 

 

Produzir trabalhos de diversas expressões artísticas, utilizando diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.) de cores, formas,  tamanhos  e  texturas diferentes, 
propiciando segurança e variedade de possibilidades em suas criações. 

 

Explorar diferentes tipos de tintas e materiais pictóricos (industrializados e 
artesanais), em diferentes suportes, para experienciar possibilidades diversas e 
perceber efeitos com relação ao material, tamanho do suporte, textura e cor, 
experimentando as diversas possibilidades de uso de materiais, para desenvolver 
a pesquisa, a capacidade de observação, a memória visual, a imaginação criadora. 

 

Realizar composições artísticas, tendo como referência, não como modelo, obras 
de arte ou objetos artísticos de alguns diferentes períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, não tendo a necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialidades 

 
 

(EF15AR04) Continuação. 
 

Fazer composições artísticas explorando materiais sustentáveis, como por 
exemplo: tintas com pigmentos de elementos da natureza (terra/solo, folhas, flores, 
frutos, raízes) e/ou papel reciclável para utilizá-los em trabalhos artísticos ou como 
suporte (superfície onde é realizado o trabalho), para perceber outras 
possibilidades de experimentações e criações a partir da natureza. 

 
 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e colagem, utilizando diferentes tipos de 
materiais (grafite de diferentes gramaturas e densidades, carvão, giz de cera etc.), 
em diferentes suportes (papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, formas, tamanho 
e texturas diferentes e compreender a diferença entre desenho de observação, 
desenho de memória e desenho de criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao desenhar e desenvolver a 
observação, a memória e a imaginação. 

 
 

Realizar composições artísticas de retrato e autorretrato para se expressar, 
conhecer e distinguir este gênero da arte. 

 
 

Identificar e representar o gênero da arte retrato e autorretrato nas produções 
artísticas locais, regionais, nacionais e internacionais para se expressar, conhecer 
e distinguir este gênero da arte. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 
Artes Visuais 

 

 

 

 

 
Processos de criação 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

 

Compreender por meio do fazer artístico e da leitura da produção artística, que o 
processo de criação envolve ação investigativa, pesquisa, experimentação, 
levantamento de hipóteses, reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, como 
também o processo, significativos. 

 
 

(EF15AR06). Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

 

Realizar apresentações das linguagens artísticas e exposições de artes visuais aos 
pais e a comunidade escolar, para realizar momentos de expressão, fruição e 
integração entre escola e comunidade. 

 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e colagem, utilizando diferentes tipos de 
materiais (grafite, carvão, giz de cera, tinta guache, acrílica, mista dentre outros), 
como técnicas expressivas e compreender como os artistas utilizam delas para 
comunicar ideias, pensamentos e sua percepção sensível. 

 
 

Artes Visuais 

 
 

Sistemas da linguagem 

 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 
(museus, galerias, instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores etc.), local 
ou regional, por meio de visitas e/ou registros fotográficos, cartazes, 
catálogos e/ou meios audiovisuais. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

Dança 

 

 

 

Contextos e práticas 

 
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 
dança, presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

Conhecer espaços de dança local e/ou regional, grupos de dança local e/ou 
regional, assistindo espetáculos, festas populares e manifestações culturais, 
presencialmente ou por meio de canais de comunicação, para ampliar o repertório 
de movimento corporal e conhecimento de manifestações culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos da linguagem 

 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Conhecer o corpo como totalidade formado por dimensões (física, intelectual, 
emocional, psicológica, ética, social), compreendendo que se relacionam, 
analisando suas características corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades expressivas que o corpo pode 
realizar de modo integral e suas diferentes partes. 

 

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 

Conhecer as várias ações básicas corporais (arrastar, enrolar, engatinhar, 
arremessar, chutar, esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, saltar, entre outras) em 
situações cotidianas e brincadeiras, vivenciando-as. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dança 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processos de criação 

 
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 
códigos de dança. 

 

Realizar pequenas sequências coreográficas a partir das vivências, exercícios de 
expressão corporal, movimentos do cotidiano, sequências e estruturas rítmicas, 
percebendo-as por meio de brincadeiras e jogos como: parlendas, cantigas de roda, 
trava-línguas, percussão corporal, balança caixão, escravos de Jó, cirandas etc., 
para expressar-se corporalmente, por meio da dança, vivenciando-as. 

 

Explorar a dança com o uso de figurinos e objetos, adereços e acessórios, com e 
sem o acompanhamento musical, em improvisações em dança. 

 
 

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências 
pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a 
construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 
Realizar exercícios reflexivos, a partir de rodas de conversa, sobre as diversas 
manifestações, em dança e suas origens, valorizando a identidade e a pluralidade 
cultural. 

 
Compreender a dança como um momento de integração e convívio social presentes 
em diversos momentos da vida em sociedade. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 

Música 

 
 
 

Contextos e práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 
musica em diversos contextos de circulação em especial aqueles da vida 
cotidiana. 

Assistir e analisar diferentes espetáculos musicais, presencialmente e/ou por meio 
de vídeos,ou outros aparelhos audiovisuais, para conhecer os diferentes gêneros 
musicais populares e eruditos. 

 
 

Música 

 
 

Elementos da linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

 
 
 
 

 
Música 

 
 
 
 

 
Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 
reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Conhecer gêneros musicais variados, percebendo a diversidade existente no 
repertório musical brasileiro. 
Produzir instrumentos musicais com materiais alternativos, para conhecer o 
instrumento, explorar seus sons e perceber a possibilidade de criar instrumentos e 
sons diversos. 

 
 

Música 

 
 

Notação e registro musical. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como 
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a 
notação musical convencional. 

 

Música 
 

Processos de criação 
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 
musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo 
e colaborativo. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Teatro 

 
 

Contextos e práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

 
Teatro 

 
Elementos da linguagem 

 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e narrativas etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
Teatro 

 

 

 

 

 

 

 
Processos de criação 

 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando 
desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Realizar improvisos individual e coletivamente, com objetos, figurinos, adereços e 
outros, apreciando a criação do(a) colega e colocando-se como espectador. 

 

Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações do seu cotidiano, para estabelecer 
relações entre os diferentes contextos. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 
UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processos de criação 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva. 

 

Participar de jogos teatrais por meio de: improvisos, mímicas, imitação de pessoas, objetos, 
animais, cenas do cotidiano, pequenos textos dentre outros. 

 

(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação 
de um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

 

Experimentar e representar cenicamente as possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, pequenos contos, dentre outros, por meio de teatro 
humano e/ou de bonecos (dedoche, marionetes, fantoches, vara, sombra etc.), para 
conhecer e vivenciar as diversas possibilidades de representação. 
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ARTE – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Artes Integradas 

 
 

Processo de criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 
Integrar as linguagens da Arte: artes visuais, música, teatro e a dança, articulando 
saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvendo as práticas de criar, 
ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. 

 

Artes Integradas 
 

Matrizes estéticas culturais 
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 
 
 
 

 
Artes Integradas 

 
 
 
 

 
Patrimônio cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Construir na sala de aula, de um espaço cultural (painel) com: fotos, reportagens, convites, 
catálogos, curiosidades, dentre outros, sobre eventos culturais, locais e/ou regionais, 
relacionados às artes visuais, dança, teatro e música, para que conheça e valorize sobre a 
vida cultural de seu munícipio e/ou região. 

 

Conhecer produtores (as) de arte e suas obras: artes visuais, dança, música e teatro, que 
representam em seus trabalhos artísticos temáticas lúdicas, que abordam brincadeiras, 
brinquedos, fatos inusitados, criança, infância etc. para compará-los entre si e com seus 
contextos. 

 
Artes Integradas 

 
Arte e tecnologia 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 
nos processos de criação artística. 
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EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
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UNIDADES TEMÁTICAS E OBJETOS DE CONHECIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

Unidades Temáticas / 
Ano 

 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 
 

5º 

 
 

Brincadeiras e Jogos 

 

Brincadeiras e 
jogos da cultura 

popular presentes 
no contexto 

comunitário local 
e regional 

 

Brincadeiras e 
jogos da cultura 

popular presentes 
no contexto 

comunitário local 
e regional 

 

Brincadeiras e 
jogos de matrizes 

Indígena e 
Africana 

 

Brincadeiras e 
jogos populares e 

tradicionais do 
Brasil 

 

Brincadeiras e 
jogos populares e 

tradicionais do 
Mundo 

 
 

Esportes 

 

Jogos esportivos 
de precisão 

 
Jogos esportivos 

de marca 

 

Jogos esportivos 
de campo e taco 

 
Jogos esportivos 

de rede/parede 

 
Jogos esportivos 

de invasão 

 

Ginásticas 
 

Ginástica Geral e 
o reconhecimento 

do corpo 

 
Ginástica Geral e 
o reconhecimento 

do corpo 

 
Ginástica Geral 

 
Ginástica Geral 

 
Ginástica Geral 

Danças  

Brincadeiras 
cantadas e 

cantigas de roda 

 
Danças do 
contexto 

comunitário local 
e regional 

 

Danças do Brasil 
 

Danças de Matrizes 
Indígena e Africana 

 

Danças do Mundo 

Lutas    

Jogos de Luta 
 

Lutas do contexto 
comunitário local e 

regional 

 

Lutas de matrizes 
Indígena e Africana 

Práticas Corporais de 
Aventura 

   

Jogos de Aventura 
 

Jogos de Aventura 
 

Jogos de Aventura 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 
Brincadeiras e Jogos 

 

 

 

 

 

 

 
Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional. 

(EF12EF01) Experimentar, fruir, compreender e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas. 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, 
visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares, do contexto 
comunitário local e regional, reconhecendo e valorizando a importância 
desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de 
brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional. 
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas 
para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras, jogos 
e demais práticas tematizadas na escola, produzindo textos (orais, 
escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

 

 

Esportes 

 

 

Esportes de marca e precisão 

(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 

protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, 

identificando os elementos comuns a esses esportes. 

 
(EF12EF06)  Apresentar e discutir a importância da observação das 

normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para 

assegurar a integridade própria e as dos demais participantes. 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/


Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Ginásticas 

 

 

 

 

Ginástica Geral e o 
reconhecimento do corpo 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos 
básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais), da ginástica geral e do movimento humano, de 
forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de 
segurança. 
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes 
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral . 

 

(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando e vivenciando as 
potencialidades e os limites do corpo, e respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal. 
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita e audiovisual), as características dos elementos básicos da 
ginástica, da ginástica geral e do movimento humano, identificando a 
presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

 

Danças 
 

Brincadeiras cantadas e cantigas 
de roda 

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras cantadas, 
cantigas de roda, brincadeiras rítmicas e expressivas, e recriá-las, 
respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal. 

 

(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, 
gestos) das brincadeiras cantadas, cantigas de roda, brincadeiras 
rítmicas e expressivas, valorizando e respeitando as manifestações de 
diferentes culturas. 
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MATEMÁTICA 
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1° ANO - MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÚMEROS 

 

Número no contexto diário: 

quantidade, ordem e código. 

Contagem de rotina. 

Reconhecimento de números no 

contexto diário, indicação de 

quantidades, indicação de ordem 

ou indicação de código para a 

organização de informações. 

 
(EF01MA01) Utilizar números naturais para indicar quantidade e ordem em 

diferentes situações do cotidiano e conhecer o código de identificação. 

Contagem de objetos em coleção 

móveis ou fixa usando diferentes 

estratégias, tais como: pareamento, 

agrupamento e sequências 

numéricas oral. 

Ordenação de números naturais 

Ordem crescente e decrescente 

Antecessor e sucessor de um 

número. 

(EF01MA02) Realizar contagem de objetos, de maneira exata ou aproximada, 

por diferentes estratégias. 

 

 
 

NÚMEROS 

Contagem de quantidade de 

objetos de coleção (pelo menos 50) 

e registro oral e/ou escrito. 

Relação de um símbolo numérico à 

quantidade que ele designa. 

Elaboração de hipótese sobre a 

leitura e a escrita de números 

familiares e frequentes. 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidade de objetos de duas coleções, 

por estimativa e/ou por correspondência. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 

pelo menos 100) e registro oral e/ou escrito. 

Produção de escrita numérica. 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções 

e apresentar o resultado por registros orais e simbólicos 

em situações de seu interesse e do seu cotidiano (alunos 

na sala, alunos que faltaram, materiais da sala, jogos, 

brincadeiras, competições etc.). 

 Reta numérica. 

Identificação, construção e utilização da sequência 

Numérica. 

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas 

ordens em situações do cotidiano, com e sem suporte da 

reta numérica. 

  
Construção de fatos básicos da adição. 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá- 

los em procedimentos de cálculos para resolver 

problemas. 

 
NÚMEROS 

Composição e decomposição de números naturais. (EF01MA07) Compor e decompor números de até duas 

ordens por meio de diferentes adições, com o suporte de 

material manipulável, contribuindo para compreensão de 

características do sistema de numeração decimal e o 

desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

 Problemas envolvendo diferentes significados da adição e 

da subtração ( juntar, acrescentar, separar, retirar). 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e 

de subtração, envolvendo números de até dois 

algarismos, com significado de juntar, acrescentar, 

separar e retirar, com suporte de imagens e/ou material 

manipulável, utilizando estratégias e formas de registros 
pessoais. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 
ÁLGEBRA 

Sequências: observação de regularidade ou padrões. (EF01MA09) Organizar e ordenar objetos ou figuras, por 

meios de atributos variados, tais como cor, forma, 

medida etc. 

Sequências recursivas: observação e explicitação das 

regras utilizadas na construção da Sequência (mais 1, mais 

2, menos 1 etc.). 

(EF01MA10) Reconhecer e explicitar o padrão 

(regularidade) entre os elementos de sequências 

recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEOMETRIA 

Localização do próprio aluno ou de um objeto ou pessoa em 

relação a um determinado referencial: em cima em baixo, 

entre, em frente, atrás, ao lado, o primeiro, o último, à 

direita, à esquerda, etc. 

Descrição oral: representação por desenho 

Localização do próprio aluno ou de um objeto ou pessoa no 

espaço com base em indicações de posição. 

(EF01MA11) Identificar e descrever, oralmente ou por 

desenhos, a localização de pessoas e objetos no espaço 

utilizando diversos pontos de referência e vocabulário 

adequado. 

Localização de pessoas e objeto no espaço. 

Posição do próprio aluno ou de um objeto ou pessoa em 

relação a um referencial (em frente de, atrás de em cima 

em baixo, entre, ao lado de, o primeiro, o último, direita e 

esquerda). 

Movimentação do próprio aluno, objeto ou pessoa no 

espaço (descrição oral) Representação da posição e 

movimentação de pessoas e objetos no espaço por meios 

de desenhos. 

Leituras de croquis, malhas e mapas simples que indicam 

a posição e movimentação de uma pessoa ou objeto no 

espaço. 

(EF01MA12) Identificar a posição de um objeto de acordo 

com diferentes pontos de referência (seu  próprio corpo 

ou outros objetos) ou de acordo com a representação de 

uma trajetória em croquis, malhas e mapas. 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/


Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

1° ANO - MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Semelhança e diferenças entre objetos do cotidiano. 

Semelhanças e diferenças entre as formas dos objetos do 

cotidiano (embalagens, produtos, brinquedos, móveis, 

material escolar, figuras desenhadas etc.). 

(EF01MA13) Identificar semelhanças e diferenças entre 

objetos socialmente utilizados segundo o atributo forma. 

 
Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos. 

Faces de sólidos geométricos 

 
(EF01MA14) Reconhecer figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triangulo) nas faces das figuras 

espaciais. 

 
 

GRANDEZAS 

 
 

E     

MEDIDAS 

 

Medidas de comprimento, massa e capacidade: unidades 

de medida não convencionais. 

 

Comparação de grandezas de mesma natureza. 

 
Noções sobre a grandeza temperatura (quente, frio e 

morno). 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou 

massas, utilizando vocabulário adequado. (Maior, menor, 

mais grosso, mais fino, mais comprido, mais curto, mais 

alto, mais baixo, mais largo, mais estreito, mais leve, 

mais pesado, cabe mais, cabe menos etc.). 

Organizar objetos utilizando critérios de grandeza 

Comparar temperaturas utilizando linguagem informal. 

Medidas de tempo: unidades de medida (ano, mês, 

semana, dia e hora) e uso do calendário. 

Descrição oral de sequências de acontecimentos 

referentes ao período de um dia: de amanhã, à tarde, à 

noite, depois do almoço etc. 

Identificação períodos de tempo (duração das aulas, do 

recreio, do período das aulas etc.). 

Identificação dos dias da semana (sábados e domingos, 

dia do brinquedo, dia da aula...etc.). 

Identificação dos meses (meses de aniversário, de datas 

comemorativas etc.) e nos (ano em curso e do nascimento 
do aluno e de colegas). 

(EF01MA16) Relatar, em linguagem verbal ou não verbal, 

sequência de acontecimentos relativos a um dia, 

utilizando, quando possível os horários dos eventos. 

 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia da 

semana e meses do ano e escrever datas, utilizando 

calendário. 

 

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, 

apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da 

semana de uma data, consultando calendário. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
GRANDEZAS 

 
 

E     

MEDIDAS 

 
Sistema monetário brasileiro. 

(EF01MA19) Resolver situações-problema envolvendo 

o reconhecimento e as relações entre os valores de 

moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro. 

 

 

 
 

PROBABILÍDADE 

E 

ESTATÍSTICA 

Noção de acaso, classificação de eventos envolvendo 

acaso, tais como “acontecerá com certeza” talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer, entre outros. 

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, 

em situações do cotidiano. 

Leitura de dados organizados em tabelas e gráficos de 

colunas/barra simples. 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas em 

gráficos de colunas/barra simples. 

Coleta, organização e registro de informações obtidas em 

diversas situações ou coletadas em pesquisas, tais como 

preferências pessoais de sabores de sorvetes (sabor e 

qualidade), animais de estimação (tipo e quantidade), 

resultados de jogos de um final de semana (time e 

resultado), aniversário de amigos (nome e data) etc. 

(EF01MA22) Realizar pesquisas e organizar os dados 

usando registros pessoais. 
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CIÊNCIAS 
DA   

NATUREZA 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 

Matéria e energia 

 
 
 
 

Características dos materiais. 

Noções de sustentabilidade. 

 

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais 
presentes em objetos de uso cotidiano, identificando sua origem, os 
modos como são descartados e como podem ser usados de forma 
mais consciente. 

 
Reconhecer os materiais (madeira, ferro, vidro, papel, plástico, entre 
outros) que compõem os objetos de uso cotidiano. 

 

Investigar, por meio dos órgãos dos sentidos, as características dos 
materiais (cor, odor, textura, forma, entre outros) utilizados no 
cotidiano. 

 

Identificar ações que contribuam para a conservação do ambiente, 

percebendo a importância da separação dos resíduos sólidos, coleta 

seletiva e redução da geração de resíduos. 

Conhecer práticas que contribuam para minimizar os problemas 
ambientais locais (por exemplo: compostagem, reciclagem do vidro, do 
papel, do metal e do plástico, aproveitamento da água da chuva, entre 
outros). 
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CIÊNCIAS – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vida e evolução 

 
 
 
 

 
Seres vivos no ambiente. 

 
 

Corpo humano. 

 
 

Hábitos alimentares e higiene. 

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio 

de desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções, 

percebendo as mudanças que aconteceram desde seu nascimento. 

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do 

corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os 

olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a manutenção 

da saúde. 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, 

reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do 

acolhimento e do respeito às diferenças. 

Identificar a presença de seres vivos na escola e outros espaços, conhecer 
suas principais características, relacionando-as a capacidade de 
sobreviverem em certos ambientes. 

 
Compreender a influência do ser humano como agente transformador do 
meio para atender suas necessidades, reconhecendo atitudes de cuidados 
para conservação do ambiente. 

 

Identificar e valorizar hábitos de cuidados com o próprio corpo em 

situações do cotidiano, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. 

Relacionar as partes do corpo humano com os sentidos, reconhecendo 

o que podemos perceber por meio deles. 
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CIÊNCIAS – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

  Reconhecer a importância dos alimentos para a saúde do corpo, 

 
Respeito à diversidade. 

compreendendo que uma alimentação saudável depende de uma dieta 

  equilibrada em termos de variedade, qualidade e quantidade de 

  nutrientes. 

 

Terra e Universo 
  

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os 

  períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 

 Escalas de tempo. 
semanas, meses e anos. 

 Sol como o astro que ilumina a 
Terra. 

 

(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e 

  noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de 

  outros seres vivos. 

  Observar e identificar os elementos presentes no céu durante o dia e 

  durante a noite. 

  Reconhecer o Sol como fonte natural de luz, relacionando sua 

  importância para os seres vivos. 
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CIÊNCIAS 
HUMANAS 

 
HISTÓRIA 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/


Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

 

 

HISTÓRIA 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 

Mundo pessoal: 
meu lugar no mundo. 

 
 

As fases da vida e a ideia 
de 

Temporalidade (passado, 
presente, futuro). 

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das 
lembranças particulares ou lembranças dos membros de sua família e /de sua 
comunidade. 

 

Identificar características pessoais, familiares e elementos da própria história de vida por meio 
de relatos, fotos objetos e outros registros, socializando com os demais integrantes do grupo. 
Conhecer e relatar a história de vida e do próprio nome. 
Identificar e comparar objetos imagens, relatos e ações humanas em diferentes 
temporalidades para compreender a passagem do tempo apontando mudanças e 
permanências em suas características e funções. 
Empregar noções de anterioridade e posterioridade, ordenação e sucessão em situações 
cotidianas. 
Identificar e comparar características das diferentes fases da vida do ser humano. 

 
Mundo pessoal: 

meu lugar no 
mundo. 

 
As diferentes formas de 
organização da família e 

da 
comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de 
amizade. 

 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e 
de sua comunidade. 

 
Identificar problemas em sua realidade, pesquisar e conversar sobre possíveis soluções. 

 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados 
à família, à escola e à comunidade. 

Identificar tarefas individuais e coletivas no ambiente familiar. 

Conhecer e comparar famílias em diferentes temporalidades espaços, culturas e relações 
de trabalho, identificando semelhanças e diferenças, mudanças e permanências. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 
 

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo social e meu 

tempo. 

 

 

 
A escola e a diversidade do 

grupo social envolvido. 

 

(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive 
(doméstico, escolar e da comunidade) reconhecendo as  especificidades dos 
hábitos e das regras que os regem, diferenciando o público do privado. 

 

Conhecer, comparar e entender diferentes formas de trabalho na escola em outros 
grupos sociais e culturais. 

Elaborar regras e normas de convívio no ambiente escolar. 

 
Mundo pessoal: 

eu, meu grupo social e meu 
tempo. 

A vida em casa, a vida na 
escola e formas de 

representação social e espacial: 
os jogos e brincadeiras como 
forma de interação social e 

espacial. 

 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre brinquedos, jogos e 
brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

 

Conhecer e comparar brincadeiras e brinquedos de outras épocas, povos e 
culturas,identificando mudanças e permanências frente às novas tecnologias. 

 

 

 
 

Mundo pessoal: 

eu, meu grupo social e meu 
tempo. 

 

 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos. 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da famílial e da escola identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

 

(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização 
familiar, respeitando as diferenças. 

Reconhecer a importância dos sujeitos que compõem a família, identificando 
relações afetivas e de parentesco no convívio familiar. 

Compreender, exemplificar e desenvolver atitudes de colaboração no contexto 
familiar e escolar de forma ética e respeitosa. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo social e meu 

tempo. 

 

 
A escola, sua representação 

espacial, sua história e seu papel 
na comunidade. 

 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas 
escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito 
familiar e / ou da comunidade. 

 

Identificar a importância das famílias no cotidiano da comunidade escolar. 

Conhecer o contexto cultural e/ou regional das festas e comemorações. 

Conhecer e respeitar o patrimônio e a diversidade cultural, entendendo-os 
como direito dos povos e sociedades. 

 

Conhecer a história e a importância da escola como local de aprendizagem e 
socialização,identificando acontecimentos, mudanças e permanências em 
sua trajetória no espaço da comunidade. 

 

Reconhecer os profissionais que trabalham na escola e papéis que 
desempenham. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 
O sujeito e o seu lugar no 

mundo 

 

 
 

O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares. 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças 
entre esses lugares, dando enfoque aos atributos e funções dos 
diferentes locais. 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes épocas e lugares, utilizando-se de pesquisas 
no ambiente familiar, na comunidade e no desenvolvimento dos jogos 
e brincadeiras. 

 

 
Situações  de convívio em 

diferentes lugares. 

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos 
do espaço público (praças, parques, complexos esportivos) para o 
lazer e diferentes manifestações sociais, artísticas, culturais e 
desportivas. 
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em 
diferentes espaços (sala de aula, escola etc.), reconhecendo a 

importância das práticas e atitudes cooperativas e responsáveis com o 
meio em que vive. 

Conexões e escalas Ciclos  naturais e a vida 
cotidiana. 

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação 
de temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando a sua realidade com outras, por 

meio da observação e compreensão da paisagem nos distintos 
espaços de vivência (escola, bairro, casa entre outros). 

 

 

 
Mundo do trabalho 

 

 

Diferentes tipos de trabalho 
existentes no seu dia a dia. 

Diferente tipos de moradia 
e objetos construídos pelo 
homem. 

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou 
objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), 
considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. 
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia 
a dia da sua comunidade e seu grupo familiar, compreendendo a 
importância do trabalho para o homem e a sociedade. 

Observar e identificar o papel do trabalho na organização do espaço 
escolar, relatando as atividades de trabalho existentes na escola 
(limpeza, segurança, ensino, gestão). 
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UNIDADE TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

Formas de representação e 

pensamento espacial 

 

 

 

 
Pontos de referência. 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, 

contos literários, histórias inventadas, jogos e brincadeiras. 

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples, desenhos e trajetos para 

localizar elementos do local de vivência, considerando referenciais 

espaciais (frente e atrás esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 

fora) e tendo o corpo como referência. 

 

 

 

 
Natureza, Ambientes e 

qualidade de vida 

 

 

 

 
Condições de vida nos 

lugares de vivência. 

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência 

relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.), e as 

mudanças que estes acarretam no estilo de vida das pessoas e na 

paisagem. 

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua 

comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura 

e umidade no ambiente. 
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INGLÊS 
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LÍNGUA INGLESA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social. 

Greetings: hi, hello, good morning, Se 
you, Bye; What is your name; My name 
is; 

 
 
 
 
 
 
 

 
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

 
( habilidade prevista na BNCC para o 6ºano) 

PARTE DIVERSIFICADA 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social. 

Feelings: angry, happy, scared, 
sleepy, sad, good, hungry, nervous, 
so so , 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social. 

Family: Father, mother, sister, brother, 
uncle, cousin, grandfather, 
grandmother, 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Fruits: Apple, banana, orange, 
mango, lemon, strawberry; 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Colors: Blue, Purple, Red, Yellow, 
Green, Black, White, Pink; 
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LÍNGUA INGLESA – 1.º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Animals: Pets; dog, fish, Bird, cat, 
rabbit, hamster / Zoo animals; 

lion,tiger, giraffe, elephant/ What is 
your favorite animal ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

 
( habilidade prevista na BNCC para o 6ºano) 

PARTE DIVERSIFICADA 

 
Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Toys: doll, car, puzzle, ball, train, 
Teddy bear, kite, robot, bicycle/ What 

is your favorite toy/ big, small 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

 

Numbers: 1-10 / Let’s count / How old 
are you ? 

 
 

Interação discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

My lunchbox: ice cream, Orange, 
apple, cookie, banana / fruits 

 

Interação discursiva 
Construção de laços afetivos e 

convívio social 
I love Nature; Sun, flower, tree, 

moon, star... 
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