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HABILIDADES GERAIS DA DISCIPLINA DE NATUREZA E SOCIEDADE  
 1° ANO 

 
 Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças 

particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua 
comunidade. 

 

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

 

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

 

 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. 

 

 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de 
outras épocas e lugares. 

 

 Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. 
 

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

 

 Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, 
escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 

 

 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes 
épocas e lugares. 

 

 Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público 
(praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações. 

 

 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. 

 

 Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano 
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados 
em sua produção. 

 

 Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua 
comunidade. 

 

 Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, 
histórias inventadas e brincadeiras. 



 

 Elaborar e utilizar mapas simples 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. 

 

 Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos 
da natureza (chuva, vento, calor etc.). 

 

 Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao 
longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente. 

 

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

 

 Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes 
do corpo humano e explicar suas funções. 

 

 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. 

 

 Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade 
e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. 

 

 Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. 

 

 Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 1° SEMESTRE 
 

 Relacionar acontecimentos presentes e passados utilizando como referência a 
anterioridade, posterioridade e simultaneidade; 

 Pesquisar, relatar e conhecer a história de seu nome e suas memórias como 
parte de sua identidade;  

 Observar o corpo humano, partes e cuidados a partir de estudar situações que 
envolvam os órgãos dos sentidos. 

 Realizar procedimentos de preparo do solo, plantio, manutenção e colheita da 
horta; 

 Conhecer e saber o uso adequado das ferramentas; 

 Acompanhar, observar, registrar e comparar o ciclo da vida das diferentes 
plantas cultivadas; 

 Levantar hipóteses sobre os temas estudados, de acordo com seus 
conhecimentos prévios; 

 Participar de discussões coletivas ou em grupos, confrontando suas ideias com 
as de seus colegas. 

 
 
 
 



 
CONTEÚDOS DO 1° SEMESTRE 

 
 O corpo humano e os 5 sentidos; 

 Os animais da horta; 

 A história do meu nome; 

 Hábitos de saúde; 

 Os vegetais; 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 2° SEMESTRE 
 

 Reconhecer semelhanças e diferenças entre as histórias pessoas (memórias 
afetivas) socializadas em grupos; 

 Reconhecer elementos e identificar culturas; 

 Sistematizar situações que envolvam o conteúdo proposto; 

 Observar, nomear e registrar os animais que vivem na horta;  

 Levantar hipóteses sobre os temas estudados, de acordo com seus 
conhecimentos prévios; 

 Participar de discussões coletivas ou em grupos, confrontando suas ideias com 
as de seus colegas; 

 Perceber as relações de parentesco através da pesquisa do seu nome 
completo e deus pais e avós; 

 Formular perguntas, manifestar opiniões, buscar informações, confrontar ideias 
demonstrando curiosidade pelo social e natural. 

 
 

CONTEÚDOS 2° SEMESTRE 
 

 Ciclo de vida dos vegetais da horta; 

 A história da família (memórias, sobrenome, brincadeiras, origem da família); 

 África – um continente presente; 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada através da observação investigativa, sistemática e 
contínua dos avanços, conquistas e desafios apresentados pelo grupo, aliada a 
análise do desenvolvimento do aluno, seus relatos e registros. A comunicação 
ocorrerá através de relatórios semestrais e encontros com a equipe pedagógica. 


