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Habilidades específicas da disciplina 1º bimestre 
 
 

✓ Ler e compreender, com autonomia, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  

✓ Ouvir, ler e conhecer características dos gêneros: carta e entrevista.  

✓ Aprender a planejar textos orais em situações comunicativas reais ou simuladas.  

✓ Levantar hipóteses sobre o tema ou assunto proposto, percebendo sua função.  

✓ Observar, identificar e valorizar a diversidade linguística brasileira.  

✓ Compreender e analisar em diversos contextos os sons e usos das letras R, M e N.  

✓ Compreender e realizar a separação de sílabas na passagem de uma linha para outra ou em  

palavras isoladas.  

✓ Produzir textos de gêneros diferentes: carta, bilhete e entrevistas.  

✓ Apresentar um comportamento leitor, conhecendo e valorizando diferentes gêneros textuais.  

✓ Realizar trabalhos/ atividades em duplas ou grupos, respeitando diferentes ideias e opiniões.  

✓ Compartilhar informações e conhecimentos. 
 

 

   
Conteúdos do 1º semestre  
 

✓ Gêneros textuais: Carta e entrevistas;  

✓ Produção de texto: bilhete, entrevistas e carta; 

✓  Padrões de escrita (Gramática e ortografia): letra, sílaba e palavra; separação silábica; 

palavras com R e RR (R no início da sílaba, entre vogais; RR entre duas vogais, R no final da 

sílaba seguido de consoante; R depois de consoante, na mesma sílaba, sem vogal 

intermediária); diferentes sons representados pelas letras M e N; palavras terminadas com M.  

 

  

Habilidades específicas da disciplina 2º bimestre 
 
 

✓ Ler diferentes textos de forma autônoma ou com ajuda.  

✓ Conhecer, ouvir, ler e reescrever fábulas. 

✓ Recitar textos da tradição oral, como parlendas, trava-línguas e quadrinhas. 

✓ Apreciar poemas. 

✓ Refletir sobre a estrutura (escrita) de poemas. 

✓ Observar o papel da repetição de versos na construção de sentidos.  
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✓ Localizar informações no texto. 

✓ Sintetizar ideias por meio de preenchimento de quadros. 

✓ Produzir fichas descritivas com informações sobre animais. 

✓ Compreender e analisar o uso da letra inicial maiúscula em diferentes situações.  

✓ Identificar a função e o uso da pontuação.  

✓ Compreender e analisar em diversos contextos os sons e usos de: R, RR, e da letra M  

antes de P e B e no final de palavras.  

✓ Identificar  rimas.  

✓ Produzir e revisar textos de gêneros diferentes.  

✓ Aprender a planejar textos orais em situações comunicativas reais ou simuladas.  

✓ Interessar-se pela fala e escrita como importantes instrumentos de comunicação/ interação.  

✓ Apresentar um comportamento leitor, conhecendo e valorizando diferentes gêneros textuais.  

 

 
 
Conteúdos do 2º bimestre  
  

✓ Textos: fábulas e poemas.   

✓ Produção de texto: reescrita de fábula,final para fábulas e ficha técnica. 

✓ Padrões de escrita (Gramática e ortografia): pontuação; letra maiúscula; palavras escritas 

com R/RR e M/N.  

 

Habilidades específicas da disciplina 3º bimestre 
 
 
 

✓ Ler diferentes textos de forma autônoma.  

✓ Participar de atividades que promovam interações a partir dos diferentes usos da linguagem.  

✓ Localizar e inferir informações nos textos lidos.  

✓ Ouvir, ler e escrever relato de viagem. 

✓ Analisar relatos de viagem e perceber a importância das descrições dos locais e dos 

acontecimentos. 

✓ Ler, analisar e produzir coletivamente lide, destacando as principais informações sobre o fato. 

✓ Identificar a função e o uso da pontuação.  

✓ Observar e analisar o uso da letra G. 

✓ Observar e analisar o uso da letra S. 

✓ Conhecer , valorizar , produzir  e revisar textos de diferentes gêneros. 
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Conteúdos do 3º bimestre  
  

 

✓ Textos: relatos de viagem e notícia 

✓ Produção de texto: relato pessoal/ relato de viagem; lide.  

✓ Padrões de escrita (Gramática e ortografia): pontuação e parágrafo; diferentes sons  

representados pela letra G e S. 

 

Habilidades específicas da disciplina 4º bimestre 
 
 
 

✓ Ler diferentes textos de forma autônoma.  

✓ Observar, identificar e valorizar a diversidade linguística brasileira e latino-americana.  

✓ Refletir sobre a estrutura de textos com base nos contos latino-americanos.  

✓ Reproduzir, coletivamente, contos latino-americanos. 

✓ Identificar marcadores temporais e espaciais verificando os sentidos que essas expressões 

atribuem ao texto. 

✓ Identificar e compreender regularidades referentes ao uso de R, RR, S, SS.  

✓ Compreender e analisar os usos das letras E e I em final de palavras.  

✓ Apresentar um comportamento leitor, conhecendo e valorizando diferentes gêneros textuais.  

✓ Realizar trabalhos/ atividades em duplas ou grupos, respeitando diferentes ideias e opiniões.  

✓ Realizar a revisão de suas produções. 

 

  

Conteúdos do 4º bimestre  
  

✓ Textos: contos latino-americanos  

✓ Produção de texto: reescrita coletiva de conto latino-americano.   

✓ Padrões de escrita (ortografia e gramática): palavras escritas com R/RR,  

S/SS, M/N; palavras terminadas em E ou I; separação de sílabas; aglutinação e segmentação 

de palavras.  

 

 
  
Metodologia 
  

Aula expositiva dialogada (levantamento de conhecimentos prévios, apresentação de 
conceitos, sistematização por meio de exercícios), estudo de texto - leitura e interpretação, produção 
e revisão de textos de diferentes gêneros, atividades diversificadas e realização de  jogos. 
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Avaliação 
 

 A avaliação será realizada através da observação investigativa, sistemática e contínua dos 
avanços, conquistas e desafios apresentados pelo estudante, aliada a análise do desenvolvimento 
do aluno, seus relatos e registros.  


