
CONTEÚDO E MATÉRIAS 
 
 

CONDUTAS PSICOMOTORAS 
 

Coordenação dinâmica global 
Pular, saltar, andar, equilibrar, abaixar, ajoelhar, atirar, equilibrar sobre a 
cabeça, rolar um objeto, chutar um alvo, equilibrar sobre a palma da mão 
e empilhar. 

Quadrupedia 

Equilíbrio e postura 

Movimentos alternados dos braços (a partir do G3) 

Pressão palmar (a partir do G3) 

 

Esquema corporal 
Mãos, pés, olhos, nariz, boca, orelhas, maxilar, língua, lábios, dentes e 
dedos. 

Consciência corporal 

Controle da respiração 

Coluna vertebral 

Controle muscular 

Controle da respiração (a partir do G3) 

Imprimir força 

Imprimir força com maxilar 

Impressão dom rolhas 

  



Mobilizações segmentárias 
Manual-digital 

Dissociação manual-digital (a partir do G4) 

Dissociação dos dedos: polegar e indicador (a partir do G3) 
Óculo-manual (a partir do G3) 

Dissociação dos movimentos óculo-manuais (a partir do G4) 

Linguodental 

Dos órgãos fonoarticulatórios: emissão de sons produzidos em diferentes 
pontos de articulação (a partir do G4) 

Viso motora: 
– Amassadura 

Amassadura livre 

– Rasgadura 

Rasgadura livre e de setores 

Rasgadura sobre linha reta, com limite de tamanho, de pedaços 
pequenos, em tiras (a partir do G3) 

– Corte e recorte 

Recorte entre duas linhas 

Recorte de figuras retilíneas, irregulares e circulares (a partir do G3) 

Recorte de contornos livres e complexos (a partir do G4) 

Recorte de contornos curvos e retilíneos (a partir do G4) 

Recorte de figura de contorno complexo (a partir do G4) 

Corte de franjas (a partir do G4) 

Corte de franjas com limites (a partir do G4) 



Manejo com aponta da tesoura (a partir do G4) 

Picote sobre linhas pontilhadas (a partir do G4) 

– Colagem 

Colagem livre e de setores 

Colagem com limites dos dois lados (a partir do G3) 

Colagem em tiras formando círculos (a partir do G3) 

– Pintura 

Pintura livre e de setores 

Pintura com limites em ambos os lados (a partir do G3) 

Pintura de cena, de pequenos círculos (a partir do G4) 

– Modelagem 

Modelagem livre 

Modelagem orientada (a partir do G3) 

Modelagem com motivo e com uso de instrumento auxiliar (a partir do 
G4) 

– Grafismo 

Desenho livre e traçado de contorno 

Desenho de traçados complexos (a partir do G4) 

Desenho de linhas ovais e curvas combinadas (a partir do G5) 

Liga-pontos (a partir do G4) 

– Perfuração 

Perfuração livre e de setores 



Perfuração sobre linha reta, sobre pontos, com limite superior, em um 
lado (a partir do G3) 

Perfuração entre duas linhas curvas, horizontais, verticais, sinuosas e 
quebradas (a partir do G3) 

Perfuração do contorno de figuras geométricas, contornos curvos e 
retilíneos (a partir do G4) 

Perfuração dentro de figuras complexas (a partir do G4) 

-Dobradura 

Até uma dobra 

Até duas dobras (a partir do G2) 

Até três dobras (a partir do G3) 

Até cinco dobras (a partir do G4) 

Até sete dobras combinada com recorte e pintura (a partir do G5) 

  

Orientação espacial 
Exploração do espaço livremente, com os pés e com um limite. 

Tamanho 

Posição 

Direção e deslocamento 

Lateralidade 

Perspectiva 

  

 



Orientação temporal 
Tempo (presente, passado e futuro) 

Velocidade (lento, rápido e moderado) 

Sucessão (a partir do G5) 

  

PERCEPÇÕES E SINESTESIAS 
1. Visual 
Da forma dos elementos naturais 

Das cores: amarelo, vermelho, verde, azul. 

Relacionar figura às suas respectivas sombras 

Memória visual 

Identificação de semelhanças e diferenças 

Análise – síntese (a partir do G3) 

  

1. Tátil 
Plástica 

Térmica e bárica (a partir do G5) 

Textura: macio / áspero, liso / rugoso. 

Textura e forma de objetos e de alimentos. 

  

1. Gustativa 
Sabor dos alimentos 

Alimentos doces 

  



1. Auditiva 
Atenção dirigida 

Memória auditiva 

  

1. Olfativa 
2. Discriminar cheiros dos elementos naturais e dos alimentos 
  

 PORTUGUÊS 
  
Memória léxica 
Identificação de figuras, símbolos e rótulos. 

Nomear figuras e objetos 

Descrição de elementos de fotografias e de cenas. 

Análise de gravuras 

Análise de cena (a partir do G3) 

Exploração e ampliação do vocabulário (a partir do G3) 

Concordância verbal (a partir do G5) 

Concordância nominal (a partir do G5) 

Classes gramaticais (substantivos: gênero, número, grau), pronomes, 
adjetivos e verbos (a partir do G5) 

  

Memória semântica 
Participação em conversas informais 

Relato de experiências pessoais 

Relato de experiências 



Associação de imagens 

Exposições de ideias afins 

Produção de história (a partir do G3) 

Ideias associativas (a partir do G4) 

Pesquisa de adivinhas (a partir do G4) 

Relação semântica entre palavras (a partir do G5) 

  
Nomeação verbal 
Identificação de elementos conhecidos 

Nomeação verbal de elementos 

Nomeação verbal de elementos desenhados e de ilustrações 

Descrição de objetos e figuras (a partir do G3) 

Análise dos elementos de uma ilustração (a partir do G3) 

  

Discriminação verbal 
Audição, reprodução e dramatização de histórias. 

Interpretação de texto (a partir do G3) 

Percepção oral de sílabas iniciais ou finais (a partir do G4) 

Pesquisa de figuras que apresentam sons iniciais (a partir do G4) 

Percepção e identificação de sons (a partir do G4) 

Reconhecimento de figuras e palavras que iniciam com um som 
determinado (a partir do G4) 

Rimas (a partir do G4) 



  

Sequência verbal 
Exploração do ambiente escolar (a partir do G3) 

Criação de história a partir de uma ilustração (a partir do G3) 

Ordenação dos elementos de uma história a partir de cenas (a partir do 
G3) 

  

Reprodução oral 
Canto de melodias 

Sons onomatopaicos 

Reprodução oral de histórias (a partir do G4) 

Relato oral de experiências (a partir do G4) 

  

Decodificação verbal 
Compreensão de ordens simples e conceitos 

Compreensão de ordens duplas (a partir do G4) 

Representação de um texto através de ilustração 

Identificação e descrição dos personagens (a partir do G3) 

Dramatização de histórias (a partir do G3) 

Exploração do texto (a partir do G3) 

Interpretação de expressões fisionômicas (a partir do G3) 

Interpretação de textos através de desenhos (a partir do G4) 

Interpretação, compreensão e ilustração de palavras e textos (a partir do 
G4) 



Leitura de esquemas (a partir do G4) 

  
Representação da língua 
Pesquisa de figuras e de rótulos 

Pesquisa em livros 

Representação simbólica 

Compreensão de símbolos 

Relação entre figuras e palavras (a partir do G4) 

Registro de símbolos (a partir do G3) 

Identificação de símbolos (a partir do G3) 

Identificação de palavras pelo perfil (a partir do G4) 

Identificação de palavras num texto (a partir do G4) 

Identificação de palavras que iniciam ou apresentam determinada 
unidade gráfica (a partir do G4) 

Identificação das unidades gráficas que compõem o próprio nome (a 
partir do G4) 

Identificação da escrita do nome em letra de forma maiúscula e cursiva 
(a partir do G4) 

Identificação das letras do alfabeto e reconhecimento daqueles que 
aparecem em seu nome (a partir do G4) 

Escrita do nome (a partir do G4) 

Estudo do nome: origem e unidades gráficas que o compõem (a partir do 
G5) 

Estudo das vogais (a partir do G4) 



Estudo das unidades gráficas: 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,z,rr,nh,ch,lh (a partir do G5) 

Representação da ideia central do texto (a partir do G4) 

Identificação das formas de representação gráfica das vogais (cursiva e 
imprensa) (a partir do G4) 

Identificação das formas de representação gráfica das letras (cursiva e 
imprensa) (a partir do G5) 

Identificação, perfuração e traçado das vogais (a partir do G4) 

Escrita das vogais (a partir do G4) 

Escrita das letras (cursiva maiúscula e minúscula), sílabas e palavras (a 
partir do G5) 

Análise dos textos para identificação de unidades gráficas (a partir do 
G5) 

Traçado do perfil de palavras (a partir do G5) 

Produção de novas palavras por meio de troca, acréscimo ou supressão 
de letras ou sílabas (a partir do G5) 

Identificação de sílabas em palavras (a partir do G5) 

Localização de parágrafos no texto (a partir do G5) 

Leitura e escrita de palavras e frases (a partir do G5) 

Acentuação gráfica (a partir do G5) 

Criação de frases a partir de gravuras (a partir do G5) 

  

 

 



Leituras exploradas (a partir do G5) 
Textos da literatura infantil 

Rótulos 

Classificados de jornal 

Textos publicitários 

Receitas 

Quadrinhas populares 

Provérbios 

Poemas 

Adivinhas 

Histórias em quadrinhos 

Mensagens 

  

Produção de texto (a partir do G5) 
Coletivo e individual 

Registro de pesquisa 

Produção livre 

Produção de texto a partir de um tema central 

Produção de textos com estrutura predefinida (receitas, lists, quadrinhas, 
bilhetes e manchetes) 

  

Literatura 
Interpretação, exploração e sensibilização do texto (a partir do G5) 



MATEMÁTICA 
  
 Estrutura topológica 
Formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo. 

Formas geométricas: retângulo (a partir do G3) 

Sólidos geométricos (a partir do G5) 

Curvas: abertas e fechadas. 

Linhas: reta, curva e ondulada. 

Direção: para cima / para frente / para trás / em torno de / por entre 
Posição: 
Dentro / fora 

Entre 

Em cima / embaixo 

À frente / atrás 

Ao lado 

No meio 

Junto / separado 

Perto / longe 

Interior / exterior (a partir do G3) 

Deslocamento: 
União de dois pontos 

Objetos que rolam 

Textura: 
Duro / mole 

Macio /áspero 



Liso / rugoso 

Em pedaços 

Tamanho: 
Grande / médio / pequeno 

Maior / menor 

Alto / baixo 

Gordo / magro 

Curto / comprido 

Espessura: 
Grosso / fino 

Largo / estreito 

Peso: 
Leve / pesado 

  

Estrutura de classe 
Coleções figurais (animais) 

Relação de pertinência 

Correspondência biunívoca 

Classificação segundo um atributo 

Classificação de coleções 

Quantificadores: 

Muito / pouco 

Todos / Nenhum 



Todo 

Cheio / vazio 

Mais / menos 

Inteiro / em partes 

Igual / diferente 

Metade (a partir do G4) 

Relação de pertinência (a partir do G4) 

Inclusão de classes (a partir do G4) 

  

Estrutura de ordem 
Seriação 

Seriação até 20 elementos (a partir do G5) 

Ordenação de até três elementos 

Ordenação de até cinco elementos (a partir do G3) 

Ordenação de até dez elementos (a partir do G4) 

Criação de sequências 

Inclusão de classes (a partir do G5) 

Ordem crescente (a partir do G5) 

Sequência numérica:2 em 2, 5 em 5 (a partir do G5) 

Antecessor, sucessor, intermediário (a partir do G5) 

  

 



Estrutura de número 
Correspondência entre elementos 

Comparação e representação da quantidade 

Contagem (a partir do G3) 

Representação simbólica (a partir do G3) 

Conceito de número: três (a partir do G3) 

Formação da quantidade quatro (a partir do G3) 

Formação de outras quantidades 

Função social do número (a partir do G4) 

Interpretação e compreensão dos valores numéricos (a partir do G4) 

Simbolização (a partir do G4) 

Identificação dos símbolos numéricos (a partir do G4) 

Agrupamentos (a partir do G4) 

Construção dos números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 (a partir do G4) 

Sistema de numeração:1 a 99 (a partir do G5) 

Identificação, perfuração e traçado dos numerais de 0 a 9 (a partir do G4) 

Sequência numérica (a partir do G4) 

Ideia aditiva e subtrativa (a partir do G4) 

Estimativa (a partir do G5) 

Contagem 

Agrupamentos (reunir, retirar, acrescentar, completar) (a partir do G5) 

Adição e subtração (a partir do G5) 



  
ESTUDOS SOCIAIS 

  
A criança 
Comportamentos e alimentação dos bebês 

Crescimento e desenvolvimento 

Identificação do próprio nome e idade (a partir do G3) 

Características pessoais (a partir do G3) 

Fases do desenvolvimento (a partir do G5) 

A idade enquanto registro da sucessão do tempo (a partir do G5) 

  

A família 
As pessoas da família 

Identificação dos nomes de seus familiares (a partir do G4) 

Papel social de cada indivíduo na família (a partir do G4) 

Usos, costumes e tradições (a partir do G5) 

Relações de parentesco (a partir do G5) 

  

A casa 
As partes da casa 

A rua onde moro (a partir do G4) 

Tipos de moradia (a partir do G4) 

Meio rural e urbano (a partir do G5) 

  



A escola 
As partes da escola 

Objetos da sala de aula (a partir do G3) 

Equipamentos da escola (a partir do G3) 

Pessoas da escola (a partir do G3) 

Atividades individuais e coletivas realizadas na escola (a partir do G3) 

Preservação do ambiente escolar (a partir do G5) 

  

As profissões 
Médico, engenheiro e bombeiro 

Características das profissões (a partir do G3) 

Profissões dos familiares (a partir do G3) 

Serviços comunitários (a partir do G3) 

Instrumentos de trabalho dos diferentes profissionais (a partir do G5) 

Locais de trabalho dos diferentes profissionais (a partir do G5) 

A escolha da profissão (a partir do G5) 

  

Atividades do humano 
Atividades de lazer (a partir do G3) 

Lazer em família (a partir do G3) 

Atividades culturais da comunidade (a partir do G3) 

  

 



Meios de transporte 
Carro, ônibus e caminhão 

Meios de transporte aquáticos, terrestre e aéreos (a partir do G3) 

Identificação, utilidade e características (a partir do G3) 

Meio de transporte utilizados pela criança (a partir do G3) 

Normas de trânsito (a partir do G3) 

  

Meios de comunicação 
Televisão, computador e telefone 

Meios de comunicação como forma de as pessoas se relacionarem (a 
partir do G3) 
 

CIÊNCIAS 
  
Nosso corpo 
Partes do corpo 

Articulações (a partir do G3) 

Partes duras e moles do corpo (a partir do G3) 

Pêlos: cílios, sobrancelhas, cabelos (a partir do G3) 

Os sentidos 

  
O solo 
Tipos de solo (terra / areia) 

Elementos do solo (a partir do G3) 

Animais que vivem abaixo do solo (a partir do G3) 

Proteção do solo (a partir do G5) 



O sol 
Fonte de luz e calor 

Dia e noite 

Sol, lua e estrelas 

Forma como a lua aparece no céu (a partir do G3) 

As formas perceptíveis na presença da luz 

  

Os seres vivos 
  
1. Os animais 
Características gerais 

Diferença entre os animais: caudas, orelhas (curtas, longas, caídas, em 
pé), rabo 

Revestimento do corpo: animais de pelo e de pena 

Número de patas (quadrúpedes) 

Tipo de alimentação: herbívoros 

Animais com bico 

Animais que voam 

Características gerais das aves 

Alimentação da aves 

Habitat dos animais (a partir do G3) 

Locomoção e reprodução (a partir do G3) 

Animais de jardim (a partir do G3) 

Animais do ambiente da criança (a partir do G3) 



Mamíferos (a partir do G3) 

Carnívoros (a partir do G4) 

 

1. As plantas 
Características gerais dos vegetais 

Desenvolvimento e necessidade de luz 

Tipos de sementes 

Comparação dos vegetais (a partir do G3) 

Partes dos vegetais (a partir do G3) 

Utilidades e cuidados com as plantas (a partir do G3) 

Preservação ambiental (a partir do G3) 

Reconhecimento de um ser vivo (a partir do G3) 

Características dos seres vivos (a partir do G3) 

Estudo e comparação dos seres vivos (a partir do G3) 

Seres vivos que não se deslocam (plantas) (a partir do G3) 

A respiração dos seres vivos (a partir do G3) 

Onde encontrar seres vivos (a partir do G3) 

Cadeia alimentar (a partir do G5) 

Equilíbrio ecológico (a partir do G5) 

Os insetos (a partir do G5) 

Animais em extinção (a partir do G5) 

Reprodução dos animais (a partir do G5) 



A água 
Temperatura e estado líquido 

Objetos que boiam 

Animais que vivem na água 

Diluentes em água 

Água potável 

Utilidades da água 

Transformação da água e de outros materiais 

  

Misturas 
Líquidos 

Alimentos líquidos 

  

Alimentos 
Tipos e sabores de alimentos 

Frutas e hortaliças 

Origem dos alimentos (a partir do G4) 

Conservação dos alimentos (a partir do G4) 

Produtos naturais e industrializados (a partir do G4) 

Alimentos que se comem cozidos e crus 

Alimentação conforme a idade (a partir do G5) 

Alimentos de origem animal e mineral (a partir do G5) 

Conservação dos alimentos (a partir do G5) 



Higiene dos alimentos (a partir do G5) 

Aproveitamento e sobras (a partir do G5) 

Extração do sal (a partir do G5) 

  

Tempo 
Inverno / verão / outono /primavera 

Tipo de vestimenta própria para cada estação 

Comportamentos das pessoas e animais na presença da luz (a partir do 
G4) 

Previsão do tempo (a partir do G5) 

  

Luz 
Fonte de luz 

A sombra 

Luz natural e artificial 

  
O ar 
Objetos que voam ou flutuam no ar 

  

O som 
Fontes sonoras 

Intensidade dos sons: fortes e fracos 

Produção do som a partir do próprio corpo 

Sons da natureza 



 Higiene 

Hábitos de higiene 

  

Espaço 
Representação da terra (a partir do G4) 

Elementos do habitat humano (a partir do G4) 

Noções de astronomia (a partir do G5) 

Movimentos da terra e do sol (a partir do G5) 

  

Reciclagem 
Reciclagem de materiais 

Separação do lixo (a partir do G5) 

  

Energia (a partir do G5) 
Formas de energia presentes na natureza 

Eletricidade, calor e força 

  

ARTES 
  

Desenho com diversos materiais: giz de cera, lápis de cor, grafite, pastel, 
carvão. 

Construções com sucata 

Construções com argila 

Construções com gesso 



MÚSICA 
  
 I)O fazer musical: elementos básicos da música: 

• Som 
Qualidades físicas do som 

Duração: sons longos e curtos 

Altura: sons graves, médios e agudos 

Registros gráficos (a partir do G4 e G5) 

Sons onomatopaicos 

Identificação de vozes humanas em gravações 

• Ritmo 
Marcha de diferentes animais e pessoas em diferentes andamentos 

Audição, reprodução e criação de diferentes estruturas rítmicas 

Gêneros musicais de diferentes ritmos 

Confecção, percussão e reconhecimento de instrumentos da bandinha e 
outros 

Acentuação e pulsação (binária e quaternária) 

  

1. II) Apreciação musical 
Canto em conjunto de canções associadas a movimentos corporais. 

Brincadeiras que envolvam música. 

Audição e dramatização de histórias musicalizadas 

  

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 
  
 Coordenação motora 
Explorar habilidades locomotoras (rastejar, rolar, movimentos de 
quadrupedia) 

Deslocamentos em direções variadas (andar e correr, explorando todas 
as possibilidades) 

Atividade com pneu (andar sobre, andar passando por dentro, subir e 
pular) 

Atividades com banco sueco (passar por cima, passar por baixo, andar 
sobre e saltar) 

Atividade com corda (explorar movimentos, correr e saltar a corda 
esticada no chão) 

Atividade com bambolê (explorar movimentos) 

Atividades com bastão (explorar movimentos) 

Explorar as possibilidades de movimentação com materiais: bola grande, 
bola pequena 

Trabalho sem material estimulando a expressão 

  

Postura corporal 
Observação e conscientização da postura em pé e sentada, em repouso e 
em movimento 

	


