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Prezadas famílias, 

Esse e-book foi criado para
auxiliar ainda mais no
desenvolvimento dos nossos
estudantes.
A seguir, algumas habilidades a
serem trabalhados por cada
componente curricular, nesse I
Trimestre, bem como algumas
dicas para o estudo desses
assuntos em casa.

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica



A Base Nacional
Comum Curricular 

O 1º ano do Ensino Fundamental -
Anos Iniciais é um momento de
extrema relevância em todo o
contexto escolar, é nesta etapa que
inicia o processo do sistema de
escrita.
A aprendizagem é um processo
contínuo e evolutivo, dessa forma,
entendemos que a aprendizagem é
cumulativa e a alfabetização 
 continuada.

 
Salientamos que cada criança
aprende de formas e tempos
distintos.



Observar escritas convencionais,
comparando-as  às suas produções
escritas, percebendo semelhanças e
diferenças;
Ler palavras novas com precisão na
decodificação, no caso de palavras de
uso frequente, ler globalmente, por
memorização;
Identificar a função social de textos que
circulam em campos da vida social,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e para quem se destinam.
Recolnhecer o sistema de escrita
alfabética como representação dos sons
da fala.

LÍNGUA
PORTUGUESA



MATEMÁTICA

Utilizar números naturais como
indicador de quantidade ou de
ordem em diferentes situações
cotidianas;
Organizar e ordenar objetos
familiares ou representações por
figuras;
Resolver e elaborar situações de
adição e subtração;
Relacionar figuras geométricas
espaciais.



NATUREZA 
E 

SOCIEDADE

Comparar características de
diferentes materiais presentes em
objetos do cotidiano;
Comparar características físicas
entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento e do
respeito às diferenças;
Descrever características
observadas de seus lugares de
vivência.



INGLÊS

Interagir em situações de
intercâmbio oral e práticas de
escrita, demonstrando iniciativa
para utilizar a língua inglesa, com
mediação do professor.
Main scene vocabulary (bird,
boat, book, bus, cat)
Numbers (1-6)
Colours
Friends and family
More Family
School
More school



ARTES

Experimentar as diferentes
formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem,
escultura...), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.



MOTRICIDADE

Experimentar, fruir e recriar
diferentes brincadeiras e jogos
da cultura popular;
Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios de
brincadeiras e jogos populares
do contexto comunitário e
regional.



Para a avaliação da
aprendizagem  os aspectos
quantitativos (somativos) serão
considerados dentro do processo
qualitativo (formativo) do aluno.

Aspectos qualitativos e
quantitativos serão avaliados de
modo processual durante cada
trimestre.

As atividades diagnósticas não
serão pontuadas, mas analisadas
para intervenções pedagógicas
visando os avanços dos alunos.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 



Avaliação Processual 1
  - Atividades Diversificadas:
Maker, metodologias ativas,
laboratório, projetos, gamificação,
seminários, apresentações etc.
(PONTUAÇÃO - 6,0)

P2- Avaliação Formal:
Avaliação escrita - (PONTUAÇÃO -
4,0)

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 



    As atividades de casa devem ser
feitas pela criança, sem a
interferência do adulto. No
processo de aquisição da base
alfabética, os "erros"  são
considerados tentativas de acertos
e a professora fará as intervenções
necessárias.

   Estimule seu (sua) filho (a) com
atividades e recursos pedagógicos,
eles ajudam no processo de
evolução da escrita e leitura.

     A utilização da letra cursiva é um
processo gradual, porém, não é
obrigatório e nem imediato.

LEMBRE-SE!



Confie na Escola! 
 

Estamos atentos a todo
desenvolvimento pedagógico das
nossos alunos.
Sempre que sentir necessidade ou
perceber dificuldades no
desenvolvimento do(a) seu(a) filho(a)
procure a Coordenação Pedagógica,
juntos, faremos deste ano letivo um
momento extraordinário na vida
escolar das nossas crianças.

Contem sempre com a gente!


