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Coordenador(a): __________________________________________________________________________
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Identifica letras entre desenhos, números e outros símbolos gráficos.

Reconhece as letras do alfabeto.

Identifica as direções da escrita.

Identifica o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita.

Reconhece as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra.

Identifica rimas.

Identifica o número de sílabas de uma palavra.

Identifica sílabas canônicas (consoante / vogal) em uma palavra.

Identifica sílabas não canônicas (vogal, consoante / vogal / consoante, 

consoante / consoante / vogal).

Identifica a relação existente entre letra e som (grafema e fonema).
Reconhece unidades fonológicas e/ou segmentos sonoros na constituição da 

palavra.

Lê histórias a partir de gravuras.

Lê palavras no padrão canônico (consoante / vogal).

Lê palavras nos padrões não canônicos (vogal, consoante / vogal / consoante, 

consoante / consoante / vogal).

Lê frases.

Localiza informações explícitas em textos.

Reconhece o tema ou assunto de um texto ouvido.

Compreende os sentidos do texto a ser recitado e/ou declamado.

Lê, recita e declama com fluência, entonação adequada e utilização de 

recurso paralinguístico.

Reconhece a situação de comunicação de textos previstos com a ajuda do 

professor.
Produz pequenos textos, com a ajuda do professsor.

Associa a contagem de coleções de objetos à representação de suas 

respectivas quantidades.

Associa a denominação do número à sua respectiva representação simbólica.
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Compara/ordena quantidades pela contagem para identificar = ou ≠ 

numérica.  

Compara ou ordena números naturais.

Resolve problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e 

retirar quantidades.

Resolve problemas que demandam as ações de comparar e completar 

quantidades.

Resolve problemas que envolvam as ideias de multiplicação.
Resolve problemas que envolvam as ideias de divisão.

Reconhece noções de distância.

Descreve a localização de pessoas e de objetos  no espaço.

Identifica figuras geométricas planas.
Reconhece as representações de figuras geométricas espaciais.

Compara e ordena comprimentos.

Identifica e relaciona cédulas e moedas.
Identifica, compara, relaciona e ordena  tempo em diferentes sistemas de 

moedas.

Reconhece acontecimentos mais ou menos prováveis.

Classifica eventos envolvendo o acaso.

Identifica informações apresentadas em tabelas.

Identifica informações apresentadas em gráficos de barras e colunas.

Organiza e ordena objetos familiares ou representações por figuras.
Reconhece os elementos ausentes em sequências recursivas de números 

naturais, objetos, figuras, cores, tamanhos e formas.

LEGENDA

( S ) SIM

( N ) NÃO

( D ) DESENVOLVENDO
( N D ) NÃO DESENVOLVEU

OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR(A):

1º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

2º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

3º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

4º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

1º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

2º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

3º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

4º BIMESTRE: ____________________________________________________________________________

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

ÁLGEBRA

GEOMETRIA


