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HABILIDADES GERAIS DA DISCIPLINA 

 
 
- Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo 
da página. 
 
- Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética. 
 
- Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo 
semelhanças e diferenças. 
 
- Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
 
- Reconhecer o sistema de escrita alfabética. 
 
- Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 
 
- Nomear as letras do alfabeto. 
 
- Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas. 
 
- Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco. 
 
- Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons mediais e finais. 
 
- Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
 
- Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras 
pelo critério de oposição de significado (antonímia). 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e 
observando as rimas. 



 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, 
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
- 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). 
 
- Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço. 

 
OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
● Compreender e se interessar pela escrita como instrumento de comunicação/interação;  
● Desenvolver comportamento leitor, compreendendo e se interessando por diferentes tipos de 
texto;  
● Desenvolver atitudes de escuta atenta a diferentes gêneros textuais;  
● Ouvir, ler, cantar e transcrever cantigas (leitura autônoma ou de memória);  
● Ouvir, ler, interpretar e declamar (recitar) poemas (leitura autônoma ou de memória);  
● Identificar e/ou criar rimas;  
● Levantar hipóteses sobre os temas de estudo ou assuntos dos temas apresentados;  
● Ler (mesmo que de memória), completar ou elaborar listas de palavras que pertençam ou 
não ao mesmo campo semântico;  
● Elaborar legendas de acordo com os critérios estabelecidos;  
● Recontar histórias usando tom de voz e ritmo adequados;  
● Utilizar estratégias de busca de informação para a escrita das palavras (utilização de 
referências e troca de informações com os colegas);  
● Ajustar a fala ao escrito, lendo mesmo que não seja de maneira convencional.  
● Ler diferentes textos com autonomia; 
● Participar de interações que envolvam os usos da linguagem nas diversas situações do  
cotidiano escolar, escutando com compreensão; 
● Ouvir, ler, interpretar e reescrever contos acumulativos e de repetição; 
● Levantar hipóteses sobre o tema ou assunto dos textos;  
● Produza textos de gêneros conhecidos, como: bilhetes, cantigas, contos, pequenos relatos e 
cantigas;  
● Desenvolver o gosto pela leitura;  
Reconhecer e escrever as letras do alfabeto, diferenciando vogais e consoantes;  

● Conhecer a ordem alfabética;  

● Nomear substantivos próprios (nomes de colegas, professores, funcionários da escola e 

personagens de histórias contadas) e comuns (seres vivos e objetos presentes em seu 

cotidiano, na horta e nas histórias contadas);  

● Reconhecer e escrever o nome próprio a partir da memória, utilizando-o em situações 

cotidianas; Escrever adequando a escrita ao espaço entre linhas; 



● Produzir textos orais coerentes, coesos, adequados ao interlocutor, ao assunto e aos 

objetivos a que se propõe;  

● Ampliar as possibilidades de comunicação e expressão, participando de situações de 

intercâmbio social nas quais possa contar suas vivências, ouvir a de outras pessoas, elaborar e 

responder perguntas; 

● Familiarizar-se com a escrita e leitura por meio do manuseio de livros e outros portadores de 

texto e da vivência de situações nas quais seu uso se faça necessário;  

● Reconhecer a leitura como fonte de informação e prazer; 

● Escutar textos lidos e contações de histórias feitas pela professora;  

● Realizar leitura compartilhada;  

● Ler, compreendendo o sentido de palavras, frases e pequenos textos conhecidos; 

● Escutar e participar de brincadeiras orais, memorizando alguns ludismos (brincos, parlendas, 

trava línguas, adivinhas) e textos em verso (de tradição oral e de autoria); 

● Colaborar na produção e revisão de textos coletivos, tendo a professora como escriba. 

 
CONTEÚDOS DO 1° TRIMESTRE 

 
● Diferentes tipos de linguagem (corporal, plástica, musical, oral e escrita) para a expressão de 
ideias e conhecimentos;  
● Relato escrito de situações cotidianas (produções coletivas e individuais; professora ou aluno 
como escriba);  
● Reescrever histórias (produções coletivas e individuais; professora ou aluno como escriba); 
Nomes; Listas; Bilhetes; Contos de tradição oral e Cantigas. 
 
 

CONTEÚDOS DO 2° TRIMESTRE 
 
● Diferentes tipos de linguagem (corporal, plástica, musical, oral e escrita) para a expressão de 
ideias e conhecimentos;  
● Leitura de diferentes textos: poemas, bilhetes, contos, cantigas, textos instrucionais, receitas;  
● Escrita de textos de acordo com critérios estabelecidos;  
● Escuta, leitura, interpretação e transcrição de diferentes textos;  
● Legendas; 
● Poemas; 
● Contos acumulativos e de repetição; 
● Receitas;  
 
 

CONTEÚDOS DO 3° TRIMESTRE 
 
● Legendas; 
● Poemas; 
● Contos acumulativos e de repetição; 
● Receitas;  
 

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.  


