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Páginas 88 a 91 do livro do es-
tudante 

Escalas de tempo (se-
mana, mês, ano, calendá-
rio) 
 
Tempo meteorológico 
(previsão do tempo, bole-
tim meteorológico, sol, 
chuva) 
 
Meios de transportes (bi-
cicletas) 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos 
que serão explorados durante o bimestre) a partir da ob-
servação de imagens. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-
mas que serão estudados: previsão do tempo, meteoro-
logia, calendários, períodos do dia, seres vivos noturnos 
e diurnos e meios de transporte. 
 
Diferenciar termos referentes a tempo meteorológico de 
termos relacionados a tempo cronológico (horas, dias, 
semanas etc.). 
 
Monitorar e relatar o tempo meteorológico durante 
uma semana. 
 
Construir uma central de observação do tempo. 

Páginas 92 e 93 do livro do es-
tudante 

Tempo meteorológico 
(Terra, previsão do 
tempo, boletim meteoro-
lógico, sol, chuva, en-
chente, furacão) 
 

Reconhecer boletins meteorológicos em jornais. 
 
Identificar nos boletins meteorológicos expressões utili-
zadas para descrever as condições do tempo. 
 
Produzir manchetes jornalísticas que retratem condições 
meteorológicas. 

Páginas 94 a 97 do livro do es-
tudante 

Escalas de tempo (se-
mana, mês, ano, calendá-
rio, manhã, tarde, dia, 
noite) 
 
Tempo meteorológico 
(Terra, previsão do 
tempo, boletim meteoro-
lógico, sol, chuva) 

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de 
tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a su-
cessão dos dias, semanas, meses e anos. 
 
Analisar um calendário anual, identificando os meses, as 
semanas e os dias da semana. 
 
Localizar (em jornais e boletins meteorológicos) as infor-
mações sobre a data em que foram publicados. 

Páginas 98 a 101 do livro do 
estudante 

Escalas de tempo (manhã, 
tarde, dia, noite) 
Seres vivos e ambiente 
(seres diurnos, seres no-
turnos) 
 
 

(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de 
dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de 
seres humanos e de outros seres vivos. 
 
Reconhecer seres vivos de hábitos noturnos e diurnos. 
 
Pesquisar hábitos de seres vivos e concluir quais são no-
turnos e quais são diurnos. 
 
Representar, por meio de desenhos, seres noturnos e 
seres diurnos. 

Páginas 102 e 103 do livro do 
estudante 

Meios de transporte (es-
paçonave, ônibus espa-
cial, balão, avião) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-
mas de meios de transporte que serão estudados. 
 
Investigar fatores que influenciam no voo de aviões de 
papel. 
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Páginas 104 e 105 do livro do 
estudante 

Meios de transporte (bici-
cleta, avião, veleiro, trem 
etc.) 

Produzir fichas de pesquisa a respeito dos meios de 
transporte. 
 
Comparar diferentes meios de transporte. 
 
Analisar formas de utilização e a finalidade de diferentes 
meios de transporte. 

Páginas 106 e 107 do livro do 
estudante 

Meios de transporte (es-
paçonave, ônibus espa-
cial) 

Conhecer a história dos meios de transporte aéreos. 
 
Analisar imagens de ônibus espaciais. 
 
Apresentar argumentos que justifiquem como se deve 
sequenciar os eventos de uma viagem de ônibus espa-
cial. 
 
Analisar imagens feitas de diferentes altitudes. 

 
 


