Recife, 09 de março de 2022.
Prezadas Famílias.
“Avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota, avaliar é um processo pedagógico contínuo, que
ocorre dia após dia, buscando corrigir erros e construir novos conhecimentos”.

Educação em seu sentido amplo exige comprometimento e participação efetiva de toda equipe pedagógica e da família.
É nessa perspectiva que o estudante aprende, conhece, interpreta, transforma e assume a multifuncionalidade do
aprender, contextualizando a teoria e a prática as quais valorizam o desenvolvimento individual. É com o objetivo de ajudar
o estudante no processo educativo, que enviamos os conteúdos e as datas da AC1, I Etapa, para que o (a) estudante dê
continuidade as suas ações de estudo. Todos os Componentes Curriculares têm como fonte de estudo livros e cadernos.
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Unidade 1
 Início (Tudo tem um começo)
Páginas 10 a 13; 18 e 19.
 O certo e o errado
 O cuidado com os animais
 O símbolos da filosofia
Obs: Estudar pelo livro (Págs. 8 à 15);
Estudar pela ficha xerocada.
 A história de cada um
 Tenho documentos
 O tempo passa
 Eu cresço e aprendo!
Obs: Estudar pelo livro (Págs 2 à 25)
 Reconhecimento da função dos símbolos numéricos em
diferentes contextos.
 Símbolos e códigos numéricos.
 Reconhecer e representar quantidades de 0 à9
 Noções de posição e de grandeza
 Organização e interpretação de dados usando gráficos de
colunas e tabelas.
 Comparação e representação de quantidades,
quantificação, ordenação, estratégias de contagem,
sequência, leitura e escrita de números.
 Pesquisa e gráfico de colunas
Obs.: Estudar pelo livro (Págs 2 a 37)
 Os cientistas
 Etapas do trabalho de cientistas
O que é Ciência?















Helo / Hi / Goodbye / Bye
Números 1 a 10
I’m 6
I’m (...)
Obs: Cap. 1 do livro
Placas e Símbolos
Alfabeto
Letra de imprensa e cursiva
Nomes próprios e nomes comuns
Entrevista
Crachá
Agenda
Listas
Ordem alfabética
Vogais e consoantes
Obs: Estudar pelo livro (Págs. 2 às 43)

Atenciosamente,
A Coordenação.

