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Eixos/temas

Noções / Conceitos

Competências e Habilidades

UNIDADE 1 – “CONHECE-TE A TI MESMO!”
Geografia

•

Identificar as partes do corpo humano

•

Lugar

•

Conhecendo meu corpo

•

Lateralidade: direita, esquerda, à frente e atrás
(alfabetização cartográfica).

Identificar, conhecer e respeitar as particularidades físicas, culturais e comportamentais de cada
pessoa.

•

Expressar de forma oral, escrita ou desenho permanências e transformações que identifica.

As pessoas com quem convivo

•

Família.

•

Identificar, na vida diária, as noções de anterioridade, simultaneidade e posterioridade.

•

Ponto de referência: corporal e espacial

•

•

Quente e frio.

Reconhecer a importância dos cuidados com higiene revertendo em benefícios de sua saúde e
do outro.

•

Reconhecer a água como recurso vital, compreendendo a importância da sua preservação para a
manutenção da vida no planeta.

•

Identificar os órgãos dos sentidos adquirindo noções sobre seu funcionamento.

•

Reconhecer os órgãos dos sentidos como meio de interação e percepção que temos do mundo.

•

Perceber a importância da higiene pessoal, dos alimentos e do ambiente como elemento fundamental para a manutenção da saúde.

•

Identificar e comparar diferentes tipos de registros documentais tais como imagens estáticas ou
em movimento, croquis, registros orais (contados pelo professor), registros familiares, objetos materiais, entre outros.

•

Identificar-se como “pessoa que vive em meio a outras” (alteridade), reconhecendo e respeitando
os diferentes grupos de convívio dos quais faz parte.

•

Caracterizar as fases de desenvolvimento do ciclo vital: nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte.

•

Saber formular e expressar (oralmente e por escrito) uma reflexão a respeito da importância de
eventos familiares, escolares ou outros dos quais participa.
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Conhecendo quem sou
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Ciências
•

Partes do corpo: cabeça, tronco e membros.

•

Limites do corpo.

•

Higiene pessoal.

•

Cuidados com o ambiente no qual estamos.

•

Órgãos dos sentidos.

•

Família.

•

Gêneros: feminino e masculino.

•

Noções de hereditariedade.

História

•

•

Construção da identidade (família/hereditariedade/laços de parentesco)

Reconhecer como a sociedade e a natureza se relacionam a sua vida diária e com a paisagem do
lugar onde vive no tempo e no espaço.

•

Valorizar as relações culturais e afetivas entre as pessoas e o lugar onde vivem.

•

Sentimento de pertencimento ancestralidade

•

•

Noção de alteridade (iguais e diferentes)

Localizar-se no espaço, identificando sua posição (esquerda, direita, em cima, embaixo e à frente)
e de objetos outros que estão no ambiente no qual se encontra.

•

História pessoal e da família

•

Identificar os pontos de referências que estão à direita, à esquerda à frente e atrás.

•

Registros familiares

•

Compreender que as sensações de quente e frio, relacionadas ao ar, mudam ao longo do dia.

•

Cuidado com o corpo em outros tempos

•

Identificar a proporção do seu corpo.

•

Higiene em outros tempos e culturas

•

Identificar seu nome e o de seus familiares.

•

Expressar-se de forma oral, escrita e por outras expressões sua identificação.

•

Construir noção de identidade e alteridade.

•

Conhecer algumas formas de registros históricos como a oral e a fotográfica.

•

Diferenciar alguns hábitos de higiene antigos e atuais.
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Eixos/temas

Noções / Conceitos

Competências e Habilidades
UNIDADE 2 – MINHA CASA

Onde estou?
Por que estou aqui?
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Minhas raízes

Geografia

•

Reconhecer os diferentes elementos (vivos e não vivos) que compõem uma paisagem.

•

Pontos de referencia.

•

Reconhecer-se como referência no espaço e convívio social em que vive: família, escola, bairro.

•

Lugar.

•

•

Paisagem natural.

•

Paisagem cultural.

Identificar e expressar, oralmente, graficamente, as características, individuais e coletivas, comuns e próprias aos membros dos grupos de convívio dos quais participa, sejam eles familiares, étnico culturais,
profissionais, escolares, de vizinhança, religiosos, entre outros, no passado e na atualidade.

•

Paisagem urbana.

•

•

Paisagem rural.

Selecionar e utilizar registros pessoais e familiares como documentos, músicas, fotos, álbuns feitos ou
preenchidos domesticamente, cartas, brinquedos, entre outros, para formular e expressar uma sequência narrativa a respeito da sua própria história.

•

Noção básica de localização espacial.

•

•

Tipos de moradias.

Identificar as vivências e costumes comuns aos membros dos grupos de convívio locais, na atualidade
e no passado.

•

Lateralidade: direita, esquerda, à frente e atrás
(alfabetização cartográfica).

•

Diferenciar ações ou eventos cotidianos ocorridos sequencialmente, antes e depois de outros.

•

Diferenciar ações ou eventos cotidianos ocorridos ao mesmo tempo do que outros (simultaneidade).

•

Identificar as fases etárias da vida humana e as práticas culturalmente associadas a cada uma delas, na
atualidade e no passado (com ênfase na infância).

•

Ordenar (sincrônica e diacronicamente) os fatos históricos de ordem pessoal e familiar.

•

Orientar-se no espaço identificando e reconhecendo diferentes pontos de referência.

•

Conhecer diferentes maneiras de morar relacionando-as com o tempo, o lugar e o universo cultural em
que se vive.

•

Ordenar os fatos históricos relacionados aos grupos de convívio dos quais participa.

•

Identificar e comparar a duração dos fatos históricos vivenciados pessoalmente.

•

Compreender como se dá o processo de transferência de características hereditárias entre gerações.

História

•

Reconhecer em si mesmo e nos outros traços de hereditariedade.

•

Tradições populares.

•

Identificar os diferentes tipos de lugares.

•

Brincadeiras de crianças.

•

Reconhecer os diferentes tipos de pontos de referência no espaço.

•

Heranças familiares.

•

Compreender que a direção da mobilidade espacial muda.

•

Permanências.

•

Compreender que os pontos de referencias espaciais são fixos e não mudam de posição.

•

Temporalidade antigo/novo.

•

Compreender que há diferentes tipos de moradias.

•

Parentesco.

•

Identificar os diferentes materiais utilizados na construção das moradias.

•

Hereditariedade.

•

Memória e tradições culturais (brincadeiras e costumes).

•

Grupos de convívio (alteridade).

•

Conhecer diferentes tipos de habitações de outras culturas.

•

Noção de história oral e história registrada.

•

Conhecer diferentes brincadeiras advindas de tradições culturais.

•

Compreender as primeiras noções de ancestralidade.

•

Construir sentimento de pertencimento e identidade.

Ciências
•

Seres vivos e elementos não vivos.

•

A família como referência.

•

Hereditariedade.
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Eixos/temas

Noções / Conceitos

Competências e Habilidades
UNIDADE 3 – MINHA ESCOLA E MEU BAIRRO

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

A rua em que moro

Geografia
•

Lugar.

•

A escola onde estudo

•

Localização espacial (alfabetização cartográfica):
endereço.

Identificar dados governamentais sobre a história da localidade (rua e bairro): origem do nome, data de
criação, localização geográfica, características físicas, ambientais e culturais.

•

O bairro em que moro

•

Lateralidade: direita, esquerda, à frente e atrás (alfabetização cartográfica).

Identificar e diferenciar os patrimônios culturais (materiais e imateriais) da localidade (rua, bairro, município).

•

•

Visão vertical, visão oblíqua e visão horizontal (alfabetização cartográfica).

Reconhecer em símbolos e lugares, pontos de referência importantes para o deslocamento na rua e no
bairro.

•

•

Ruas.

Reconhecer-se como membro parte de uma comunidade (escola, rua, bairro) com a qual partilha história,
cultura e espaço.

•

Escola.

•

•

Bairro.

Conhecer o conceito de saneamento básico e saber relacioná-lo com a prevenção de doenças e a manutenção da saúde.

•

Serviços públicos: saneamento básico.

•

Reconhecer no descarte consciente e no cuidado com a limpeza e preservação do lugar em que vive,
ações de cidadania e consciência coletiva.

•

Paisagem natural e paisagem cultural do bairro.

•

Identificar os grupos de convívio e as instituições relacionadas à criação, utilização e manutenção dos
patrimônios culturais da localidade.

•

Reconhecer as aproximações e os afastamentos entre as memórias compartilhadas por membros de diferentes grupos de convívio sobre a história local.

•

Identificar as formas de organização e transformação, bem como as práticas sociais existentes no local em
que vive.

•

Estabelecer relações com o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, manifestando opiniões próprias, trocando conhecimentos, questionando, imaginando soluções para despertar a consciência de uma melhor qualidade de vida.

•

Identificar as transformações do meio ambiente causadas pela ação do homem (desmatamento, erosão,
lixo, poluição, enchentes).

•

Identificar os diferentes tipos de resíduos sólidos e classificá-los, percebendo a importância de reduzir o
consumo, alertando quanto à necessidade de reciclagem, separação e reutilização.

•

Identificar os pontos de referencia no trajeto casa/escola.

•

Identificar a estrutura física da escola.

•

Identificar as profissões das pessoas que trabalham na escola.

•

Identificar seu endereço (localização espacial).

•

Identificar os elementos naturais e culturais das paisagens do bairro.

•

Ter noções histórica de seu espaço de convívio ruas de ontem, ruas de hoje; escolas de ontem, escolas de
hoje.

Ciências
•

Saneamento básico.

•

Lixo (introdução).

•

Paisagem.

•

Seres vivos e elementos não vivos.

História
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•

Identificação com o grupo maior.

•

Características culturais.

•

História da rua.

•

Registro e fontes históricas.

•

História da escola.

•

Memórias do bairro.

•

Cultura local.

