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LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
 Convites, dados essenciais de
convites, convite escrito.
 Texto teatral, continuação de texto
teatral, cena teatral.
 Leitura e interpretação de textos.
 Letras iniciais e finais de nomes
próprios/quantidade de letras/
quantidade de partes de palavras.
 O alfabeto, as vogais e as
consoantes.

 Ordem alfabética.
 Letras maiúsculas e minúsculas.
 Vogais: encontros vocálicos.
 Consoantes: encontros consonantais.
 Sílaba.
 Formação de palavras a partir de
sílabas.
 Emprego de: b, p, c, g.
 m antes de p e b.
 m e n em final de sílaba.

2ª UNIDADE
 Anúncio publicitário- finalidades,
características, produção de escrita,
publicidade inclusiva.
 E-mail pessoal, bilhete e carta.
 Produção de bilhete.
 Leitura e interpretação de textos.
 Mensagens digitais.
 Aviso por telefone.
 Alfabeto maiúsculo e minúsculo/
vogais e consoantes.
 Quantidade de letras/letras
iniciais/sílabas.
 Ordem alfabética.
 Diminutivos.

 Emprego de:
- s inicial e ss.
- h inicial.
- c, ç.
- s com som de z.
- X com som de ch/ x com som de s.
- as, es, is, os, us.
 Acento agudo e circunflexo.
 Cedilha.
 Frase.
 Emprego da vírgula e ponto final.
 Ponto de interrogação e ponto de
exclamação.
 Travessão e dois- pontos.

3ª UNIDADE
 Fábula- leitura, interpretação,
finalidade, características, reconto,
reescrita.
 Parágrafo, ordenação de parágrafo.
 Receita culinária- leitura,
interpretação, finalidade,
características, apresentação de
receita.
 Conto popular- leitura, compreensão,
interpretação, finalidade,

características, registro oralizado,
reconto.
 Aumentativo e diminutivo/prefixos ime in-.
 Letra r inicial/ r entre vogais/Usos de
r err.
 Letras g e j.
 Sílabas.
 Letra cursiva maiúscula e minúscula.
 Singular e plural.

 Frase afirmativa e frase negativa.
 Substantivo- comum e próprio.
 Substantivo- masculino e feminino.
 Substantivo- singular e plural.
 Substantivo- aumentativo e
diminutivo.

 Emprego do nh, ch, lh.
 Emprego de: Ca, co, cu; qua, que,
qui.
 Emprego de: ga, go, gu; gua, gue,
gui.
 Emprego de: az, ez, iz, oz, uz.
 Emprego de: za, ze, zi, zo, zu.

4ª UNIDADE








Texto relacionado ao tema da

unidade: texto expositivo, história 
em quadrinhos, tirinha e poema.

Texto expositivo- leitura,

interpretação, finalidade,

características,ficha de animal,

apresentação de informações sobre
animal.

História em quadrinhos- leitura,

interpretação, finalidade,

características, quadrinho com novo 
fim para a história, narrativa oral,

ilustração.

Poema- leitura, interpretação,

finalidade, características, ilustração
de poema como HQ.

Produção de leitura e de escrita.
Onomatopeia
Letra m e n /palavras com til.
Emprego de: al, el, il, ol, ul
Emprego de: ar, er, ir, or, ur.
Emprego de: x com som de z e x
com som de cs.
Emprego de: g-j, ge- gi, je- ji.
Substantivo coletivo.
Adjetivo.
Sinônimo.
Antônimo.
Verbo.
Presente, passado e futuro.

MATEMÁTICA
1ª UNIDADE
Números naturais de 0 a 9








Números em diversas situações.
Registro dos números.
Os números 1, 2, 3, 4 e 5.
Os números 6, 7, 8 e 9.
O número 0.
Padrões geométricos.
Escrevendo os números naturais
de 0 a 9.






Escrevendo números ordinais.
As ideias da adição/ A idéia de
juntar/ A ideia de acrescentar.
Adição com três ou mais
números.
As ideias de subtração/ A ideia
de tirar/ A ideia de completar/ A
ideia de comparar.

2ª UNIDADE
Números naturais de 10 a 99









Números em diversas situações.
Dez unidades ou uma dezena.
A soma é 10.
Formando grupo de 10.
Contando em grupos de 10:
dezenas exatas.
Adição e subtração de dezenas
exatas.
Números de 20 a 99.
Sucessão dos números naturais
até 99.



Falando de... Você – Meu
aniversário.

Figuras Geométricas





Que forma tem?
Sólidos geométricos/O cubo e o
paralelepípedo retângulo.
Figuras geométricas planas.
Falando de... Você – O lugar
onde vivo.

3ª UNIDADE
Números e medidas: Medindo o
tempo







Medidas de tempo.
Medindo o tempo.
A hora.
O dia da semana.
O mês e o ano.
Falando de... Você – Meu dia a
dia.

Adição e subtração com números
naturais






A subtração.
Falando de... Você – meus
amigos.

Números naturais de 100 a 999







A cédula de 100 reais.
Cem unidades ou uma centena.
Centenas exatas.
Números maiores que 100.
Adicionando e subtraindo.
Falando de... Você – Minhas
coleções.




Cinco vezes
Falando de... Você – Meu
esporte preferido.

Cálculos com números naturais.
A adição.

4ª UNIDADE
Multiplicação






Multiplicação com números
naturais.
As ideias de multiplicação.
Duas vezes/ o dobro.
Três vezes/ o triplo.
Quatro vezes.

Divisão



Divisão com números naturais.
As ideias de divisão.







Calculando a metade.
Dúzia e meia dúzia.
A ideia de simetria.
Resolvendo problemas.
Falando de... Você – Minhas
brincadeiras preferidas.

Números e medidas







Medições.
Medindo comprimento e
distância/ Usando o palmo, o pé,
o passo, o barbante/Usando o
centímetro.
Medindo a massa /O
quilograma.
Medindo a quantidade de
líquidos /O litro.
Falando de... Você – Meu
nascimento.

HISTÓRIA

1ª UNIDADE
A passagem do tempo





O tempo dos relógios.
Noções de tempo.
O mundo que queremos: Entre o
passado e o futuro.
Como percebemos o tempo
passar.





Como as pessoas faziam
para.../Medir a passagem do
tempo.
Presente, passado, futuro.

2ª UNIDADE
A vida em comunidade





Harmonia na convivência.
Viver em grupo.
O mundo que queremos: As
decisões do grupo.
A rua tem história.





Como as pessoas faziam
para.../Construir uma moradia na
comunidade.
Passado e presente de um
bairro.

3ª UNIDADE
Marcas da história







Memória e história.
Documentos e registros
pessoais.
O mundo que queremos: O
Museu da Pessoa.



Memórias e tradições.
Como as pessoas faziam para
produzir um livro.
Memória escolar.

4ª UNIDADE



Trabalho




O que é trabalho?
Profissionais da comunidade.
O mundo que queremos:
Trabalho voluntário.



Profissões do passado.
Como as pessoas faziam
para.../Produzir uma peça de
roupa.
Trabalho e meio ambiente.

GEOGRAFIA

1ª UNIDADE
As crianças

Você e seu corpo

 Quem e você?
 Você é diferente dos outros?
 Você é igual aos outros?






Você e seu corpo
Você conhece seu corpo?
A representação do seu corpo.
Representações de diferentes
tamanhos.

2ª UNIDADE
Você e o que está ao seu redor



Onde você está agora?
O corpo é o seu ponto de
referência.

Você tem uma moradia?




Você tem direito a uma moradia.
Moradias de todos os tipos.
Em cada lugar, um tipo de
moradia.

3ª UNIDADE
Você descobre como uma moradia está organizada




A organização da moradia.
Como as pessoas usam a moradia.
Diferentes pontos de vista.

Você conhece o lugar onde
mora?





Você no lugar onde estuda





O que existe no lugar onde você
mora.
Observamos o lugar onde
moramos.
Diferentes lugares, diferentes
moradias.
Representação dos lugares por
meio do croqui.






Diferentes
lugares,diferentes
modos de viver.

Como funciona uma escola.
Escola de todos os tipos.
Escolas indígenas.
O direito ao estudo e
educação

a

4ª UNIDADE
Você e sua sala de aula

Você no caminho para escola









A sala de aula
A representação da sala de aula
Maquete
Planta da sala de aula






Um caminho do dia a dia.
Os pontos de referência no
caminho.
Os pontos de referência no
caminho de casa para a escola.
Os elementos naturais e os
elementos
criados
pelas
pessoas (elementos naturais e
elementos humanizados).
Meu caminho para casa.

CIÊNCIAS
1ª UNIDADE
Nós, seres vivos






Seres vivos.
Seres humanos e outros animais
(semelhanças e diferenças).
Vamos falar um pouco mais sobre
nós.
O tempo passa! (fases da vida).
Uma questão de respeito!

Cuidados com a saúde








A saúde do corpo.
A higiene do corpo.
A saúde da mente.
A presença da internet na vida das
pessoas.
Outros cuidados que podemos ter
para manter a saúde.
Uma boa noite de sono.
A higiene dos dentes.

2ª UNIDADE
Cuidando da alimentação



Raspando o prato.
Preparando as refeições.

Ambiente do planeta Terra





Ambiente da Terra.
Tipos de ambiente.
As
características
dos
ambientes.
A intervenção do ser humano no
ambiente.

3ª UNIDADE
O mundo das
plantas




As plantas têm vida.
Cada planta no seu lugar.
Presença das plantas em nossa
vida.

O mundo dos animais





A moradia dos animais.
O corpo dos animais.
A alimentação dos animais.
Jeitos de se locomover.

De que são feitos os objetos?







Os abjetos e suas utilidades.
Os objetos e seus materiais.
A madeira e a borracha.
A origem da madeira.
A origem da borracha.
O tempo dos materiais.

4ª UNIDADE
Diminuindo os resíduos sólidos


Lixo ou resíduo sólido?



Quanto resíduo sólido.



Destino dos resíduos, sólidos.



Reutilizar reciclar, reduzir e
repensar.



A importância de separar os
resíduos sólidos.

Uma viagem pelo céu






O espaço celeste.
Nosso planeta.
As estrelas.
O Sol.
A Lua.

Inglês
I Unidade






Greetings
Birthday
Weather
Easter

III Unidade





Beach
Animals Fun
Father’ s Day
Grammar: Can it(fly)?/ yes it
can / no it can’t

II Unidade
 Clothes
 Home
 Mother’ s Day

IV Unidade
 Food
 Numbers
 Christmas

ENSINO RELIGIOSO
1ª UNIDADE
1. As belezas naturais
2. As belezas criadas pelas pessoas.
3. Livro: Ronca e cocada
4. Campanha da Fraternidade 2019
Tema: Fraternidade e Políticas Públicas. Lema: “Serás libertado pelo direito e
pela justiça” (Is 1, 27).
5. A boa nova da fraternidade e da paz.
6. Você também pode criar coisas belas.
2ª UNIDADE
1. Páscoa
2. Quem foi Santa Maria Eufrásia?
3. Família e escola, espaços de construção da paz.
4. Maria, mãe de Jesus.
5. A verdade e a mentira.
6. Atividade de meditação
7. O perigo da ignorância.
3ª UNIDADE
1. A paz entre nós.
2. Todos somos diferentes.
3. O que é tolerância?
4. Amor ao próximo.
5. O amigo, uma bênção.
6. Caminho de Superação da violência.
4ª UNIDADE
1. Oque é certo e o que é errado.
2. Família e escola, espaços de construção da paz.
3. Por que existem tantas religiões?
4. Olhar e ver.
5. Amar como Deus ama.
6. Natal – Nascimento de Jesus.

