
















































PORTAL INSTITUCIONAL 

Apresentando  os tópicos abaixo para apresentação do PORTAL INSTITUCIONAL.
Nossa proposta é dar a identidade  propria de cada instituição escolar.

1. Sistema de Avaliação Digital (Cada escola terá a sua personalização individual)

Em atendimento às exigências do serviço a ser prestado:

Link de acesso ao Portal individual de cada escola.

Segue como exemplo a  Secretaria Municipal da educação.

Endereço: www.educaitapecerica.com.br



Vamos apresentar o projeto dividido em:

Portal Educacional com identidade própria;
Aulas Interativas com resultados avaliativos;
Reforço Educacional;
Avaliação diagnóstica.

Portal Educacional ( Inicio)



• Produção, Manutenção e Hospedagem

• Projetos Educacionais

• Chat de Comunicação

• Mural

• Central de Jogos

• Desafios

• Notícias relacionadas à educação

• Sugestão de atividades

• Sistema Quiz

• Enquete

• Livros indicados

• WebQuest

• Conteúdos Multimídia

• Sistema de controle PHP

• Otimização do Site de cada Escola, Individualmente



Esta senha permite o acesso pleno ao Gestor. Ele consegue ver aulas interativas e avaliações.

Segue o exemplo agora das avaliações:

Nesta edição são publicadas várias informações individualizadas de cada escola:
Fotos,
Noticias;
Comunicados
Cardápio;
Videos

Sub-Pages - Escolas 



A opção de acesso aos professores, oferece recursos  diferenciados e personalizados de acor-
do com a Secretaria da Educação.

Professores

Material de Apoio ao Professor(a)



Aqui teremos  acesso ao portal de aulas interativas e avaliações digitais online

Este serviço se dividi em aplicações:

ONLINE - OFFLINE  

Pais&Filhos

Biblioteca Interativa - ONLINE



Compôem em Galerias de fotografias;

Inclusãom de livros com link para compra de livros e ou Links para baixar livros no formato
PDF,

Literatura

Galeria



Inclusão Escolar

Contato



Esta opção permite o acesso aos documentos no formato PDF.

Portal Educacional ( Inicio) - Acesso aos documentos Oficiais

Portal Educacional ( Inicio) - Acesso aos documentos Oficiais



Relatório de erros e acertos por alternativas.

Acesso ao Relatório Geral da Educação Municipal por Série da REDE.



1.1-Controle do Diretor

Após ter logado com seu login de diretor cadastrado abrira uma tela como abaixo .

Aulas Interativas com resultados avaliativos

Aulas Interativas com resultados avaliativos



Observe que ao lado esquerdo contem um menu de funcionalidades.

1-Controle de Escola 

Altere os dados necessários  e clique em Atualizar para alterar o cadastro.



O Controle de Professor serve para o cadastro de professores em suas series corresponden-
tes e criação de seu login e senha para o sistema, podendo também atualizar ou excluir algum 
professor já cadastrado.

O Controle de Professor

O Controle de Alunos



 Tela principal professor

Apor efetuar o login com o do professor abrirá uma tela como demonstra a abaixo.

Observe que abaixo ficara a identificação do Professor logado e sua serie

Na parte superior o nome da escola que esta rodando o sistema e mostrando a serie que esta selecio-
nada

Abaixo do nome da escola encontrasse as matérias.

Ao selecionar uma materia ela ira demonstrar suas sub- matérias.

Clicando na matéria, e selecionando o ano que você gostaria de ver as aulas. No centro ira aparecer 



Menu de acesso à Educação Infantil.

Ao clicar em uma aula ela ira começar a rodar dando a possibilidade do professor visualizar e 
realizar as aulas.

Podendo também ver os relatórios que já foi explicado no tópico do Diretor.



No menu lateral no ultimo botão e o de atribuir aulas clique nele.

Ao final de todas as aulas feitas pelo aluno será gerado o resultado da atividade. Pode-se  
ainda gerar o relatório da atividade por aluno.

Atribuir Aulas

Ao clicar em Atribuição de Aula abrira uma tela como abaixo



Contendo uma pesquisa de aulas ao lado esquerdo.

Ao escolher a aula que vai ser atribuída para os alunos clique encima da imagem 2 vezes 
para os dados da aula serem transferidos ao lado.



Após selecionar a aula escolha a data de atribuição e a data final da atribuição se dexejar 
colcar uma observação que sera lida pelo aluno.

Antes que clicar no botão para atribuir a aula selecione os anos aque deseja atribuir esta 
aulas.

Na lista de alunos abaixo.

Após selecionar os alunos clique no botão             para atribuir a aula.
Aula atribuída com sucesso ela demonstrar na lista aulas atribuídas como demonstra a bai-
xo.



Tela Principal 

Para começar a fazer as atividades, é só clicar nos ícones das aulas, que abrira a atividade.
Para ver as aulas que o professor atribui ao aluno clique no botão Aulas Separadas pelo Pro-
fessor.

Abrira uma Tela de Cadastro como abaixo.

Aluno

Após logar como aluno abrira a tela como abaixo

A tela então ira monstra as aulas atribuídas.



Histórico Aluno

Ao clicar no botão ira abrir a tela para gerar o relatório individualmente do aluno, nele será mos-
trado suas notas por matéria.

Relatório



Lista de Notas

Ao clicar no botão, ira abrir a tela para gerar o relatório por disciplina e alunos de cada serie. 
Selecionar demonstrando sua notas

Ao clicar no botão ira abrir a opção para gerar o relatório das provas de Língua portuguesa e 
matemática. Aqui serão apresentadas as Competências e as Habilidades separadas por Descri-
tores e Distratores.
Poderão ainda ser analisadas por opção de respostas a porcentagem que cada aluno(a) respon-
deram.



Além de demostrar os resultados por graficos de torre 3D, Cone 3D e pizza. Esta opção permite 
tambem demostrar por AULA. (disciplina)

Nota por Matéria
 
Relatório elaborada para demonstrar a notas dos alunos por matéria



Cadastro de Aulas / Provas

Esta opção permite que o GESTOR RESPONSAVEL (EMPRESA) possa inserir PROVAS e ou AULAS na 
plataforma. Isto significa que a Secretaria da educação requisita a inserção de novas provas com imagens 
e textos de acordo com o planejamento do setor responsavel.

Cadastro de Gabarito da Prova / Questões



Cadastro de Gabarito da Prova / Respostas

Esta opçãp permite que seja inserido todas as informações importantes relacionada as PROVAS, tais 
como:

• Descritores;
• Distratores;
• Competências e Habilidades,
• Quantidades  de  multipla escolha;

Este recurso ira facilitar muito na hora de aplicar as provas ou mesmo aulas que queiram que seja usa-
das com a apresentação dos EIXOS NORTEADORS para que a equipe DOCENTE possa ter um melhor 
entendimento em relação a cada aula ou Prova que será aplicada aos seus alunos. 



Catálogo

AULAS DIGITAIS INTERATIVAS
AMOSTRA

Ensino Fundamental I



*Direitos Autorais:

*Direitos Autorais:

PROENS TECNOLOGIA EDUCACIONAL
 Todo o material de aulas digitais não pode ser reprodu-
zido e distribuído sem autorização.

 As Aulas Digitais estão licenciadas para esta Prefeitura 
conforme registro contratual vigente.
 A seguir, você pode visualizar a relação de aulas digi-
tais indicadas para cada ano. Tais aulas ajudam a reforçar o 
conteúdo estudado em sala de aula, por isso, a seleção e sua 
utilização deverão estar de acordo com o planejamento do 
professor.  

Versão 2019



Séries Iniciais

CIÊNCIAS

VAMOS CONHECER OS ANIMAIS

Descrição: Por meio de atividades diverti-
das, o aluno aprende a diferenciar os animais                                                                       
de outros seres, bem como a distinguir suas 
características, como: mais pesado, mais leve, 
mais alto, com ou sem pelos, etc.

CONHECENDO OS ALIMENTOS

Descrição: O objetivo desta aula é fazer com 
que os alunos identifiquem e percebam a di-
ferença entre os alimentos, não apenas quan-
to aos sabores, mas também quanto à textu-
ra e onde os encontramos. Os exercícios são 
atrativos, captando facilmente a atenção das 
crianças. O exercício do tipo arrastar-soltar é 
bastante utilizado nesta aula para treinar a co-
ordenação motora da criança.



CIÊNCIAS
OS CINCO SENTIDOS

Descrição: Por meio desta aula, os alunos co-
nhecem os órgãos dos sentidos em nosso cor-
po e os sentidos relacionados a eles: paladar, 
olfato, tato, audição e visão. Além disso, du-
rante as atividades, determinam a utilização 
desses sentidos e órgãos em atividades do dia  
a  dia.

CONHECENDO AS FRUTAS

Descrição: Nesta aula, os alunos identificam 
algumas frutas e suas principais característi-
cas. No decorrer dela, divertem-se,  ao  mesmo  
tempo  em que aprendem.

SAÚDE E HIGIENE 

Descrição: No decorrer desta aula, os alunos 
aprendem sobre importantes hábitos de hi-
giene, tais como: escovar os dentes e lavar as 
mãos. Além disso, identificam objetos que são 
utilizados na higiene do ambiente e do corpo 
humano.



CIÊNCIAS
CONHECENDO O CORPO HUMANO

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem 
sobre o corpo humano, identificando algumas 
partes, como: orelha, boca, nariz, olho, cabeça, 
braço, mão, perna e pé. Aprofundando ainda 
mais o conhecimento, aprendem que o huma-
no é um ser vivo que passa por várias mudan-
ças durante sua vida.

A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

Descrição: Nesta aula, os alunos estudam a 
alimentação dos animais, aprendendo que al-
guns se alimentam de vegetais, outros de car-
ne e há os que possuem alimentação variada. 
No decorrer dela, além de identificarem dife-
rentes tipos de animais e os de alimentação, os 
estudantes se divertem com atividades de ar-
rastar e soltar imagens, ligar pontos, clicar  nas  
alternativas  corretas,  entre  outras.

APRENDENDO SOBRE RECICLAGEM

Descrição: No  decorrer      dessa        aula,  os  
alunos aprendem que todos nós podemos con-
tribuir para preservar nosso planeta, começan-
do pelo cuidado com o lixo que produzimos. 
De maneira dinâmica e divertida, estudam o 
conceito de reciclagem e que muitas coisas 
que jogamos fora podem ser  reaproveitadas  
nesse  processo.



CIÊNCIAS
ESTUDANDO A ÁGUA

Descrição: Colorida e divertida, essa aula tra-
balha com o tema Água e sua importância para 
a vida em nosso planeta. No decorrer dela, os 
alunos identificam situações cotidianas em 
que utilizamos a água, bem como refletem so-
bre sua importância em nossas vidas.

HIGIENE BUCAL

Descrição: Nesta aula, os   alunos    aprendem 
que, para deixar os dentes limpos e saudáveis 
é preciso   escová-los todos os dias após as 
refeições e antes de dormir, além de utilizar o 
fio dental. Os estudantes  também  identificam 
os objetos que ajudam a  deixar  nossos dentes 
limpos  e  o  que  pode causar cárie. 

HIGIENE PESSOAL E SAÚDE

Descrição: Durante a aula, os  alunos apren-
dem  que, para  mantermos  nosso  corpo  for-
te e saudável, precisamos ter bons hábitos de 
higiene. Além de uma alimentação saudável, 
praticar esportes e dormir 8 horas por dia tam-
bém são importantes.



CIÊNCIAS
CONHECENDO OS MATERIAIS A NOSSA 
VOLTA

Descrição: Nesta aula, os alunos investigam os 
tipos de materiais: do que são feitos e como 
são produzidos os objetos que estão a nossa 
volta. Se os materiais são duros, moles, áspe-
ros, lisos, leves, pesados, transparentes ou não.

SERES VIVOS

Descrição: Por meio de atividades divertidas, 
os alunos aprendem que tudo o que existe ao 
nosso redor forma o ambiente e que nele en-
contramos seres vivos e não vivos. É através 
dessas atividades que os estudantes identi-
ficam e classificam seres vivos, aprendendo 
a diferenciá-los de seres não vivos. Essa aula 
traz elementos do cotidiano para que a apren-
dizagem seja significativa.

CUIDANDO DO PLANETA

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem so-
bre a importância de cuidarmos do nosso pla-
neta, bem como as consequências da poluição, 
do desmatamento e do desperdício.



CIÊNCIAS
ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES

Descrição: Esta aula trabalha a diferença entre 
animais domésticos e silvestres. Por meio dela, 
os alunos aprendem o conceito de silvestre e 
doméstico e, com atividades divertidas, iden-
tificam e classificam os animais.

OS ANIMAIS DA FAZENDA

Descrição: Por meio desta aula, os alunos co-
nhecem alguns animais que vivem na fazenda, 
reconhecendo suas principais características 
e sabendo distinguir melhor seu habitat. Além 
disso, a aula  conta  com   diversas  atividades  
coloridas e  divertidas que atraem a atenção 
do educando, contribuindo ainda mais para 
sua aprendizagem.

A HORA DO BANHO

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem so-
bre importantes hábitos de higiene, tais como: 
escovar os dentes e lavar as mãos. Além disso, 
identificam objetos que são utilizados na hi-
giene do ambiente e do corpo humano.



CIÊNCIAS
MEU CORPO

Descrição: O objetivo dessa aula é a identi-
ficação de algumas partes do corpo humano. 
Desse modo, o aluno poderá ampliar a consci-
ência de si mesmo.

MINHAS ATIVIDADES EM CASA

Descrição: Esta aula explora atividades do co-
tidiano dos alunos em suas respectivas casas



MATEMÁTICA
BRINCANDO COM AS FORMAS

Descrição: Por meio desta aula, as crianças se 
divertem aprendendo sobre as formas geomé-
tricas, tais como: quadrado, triângulo, círculo, 
retângulo. Além de reconhecerem as formas 
geométricas, os alunos comparam as formas e 
as identificam em objetos do nosso cotidiano.

CONJUNTOS

Descrição: Identificar os elementos que for-
mam um conjunto. Distinguir as quantidades 
que o compõe. Reconhecer o número que 
corresponde à quantidade de elementos em 
um conjunto. Esta aula introduz o conceito 
de conjuntos por meio de atividades diversas 
(arrastar e soltar imagens, selecionar correta-
mente, etc,).

BRINCANDO COM NÚMEROS E QUANTI-
DADES

Descrição: Nesta aula, os alunos aprofundam 
seus conhecimentos e trabalham com a noção
de quantidade, relacionando as quantidades 
aos números correspondentes, utilizando para 
isso elementos presentes em seu cotidiano.



MATEMÁTICA
BRINCANDO COM OS TAMANHOS

Descrição: Identificar em figuras os elementos 
que são mais altos,  mais  baixos, mais largos, 
mais finos, mais leves, mais pesados, iguais  e  
etc. Reconhecer a quantidade de elementos 
presentes em um conjunto. Esta aula introduz 
o conceito de tamanho, trabalhando com a 
ideia de maior e menor, alto e baixo, largo e 
fino, entre outros. Além disso, o aluno é incen-
tivado a analisar e comparar  figuras no que diz  
respeito  ao  seu  tamanho.

TRABALHANDO COM QUANTIDADE

Descrição: Comparar diferentes agrupamen-
tos de elemento de  acordo  com as  quantida-
des (o que tem mais ou menos elementos), ve-
rificar os agrupamentos que possuem a mesma 
quantidade de elementos, identificar a quanti-
dade de elementos que possui um determina-
do agrupamento. Esta aula trabalha com a no-
ção de quantidade, relacionando quantidade e 
número por meio de atividades divertidas nas 
quais o aluno aprende brincando.

BRINCANDO COM TAMANHOS E DISTÂN-
CIAS

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem 
noções básicas sobre tamanhos e distâncias,
analisam elementos identificando e classi-
ficando maior e menor, alto e baixo, curto e 
comprido, longe e perto, dentro e fora, aberto 
e fechado, etc.



MATEMÁTICA
BRINCANDO COM OS TAMANHOS

Descrição: Identificar em figuras os elementos 
que são mais altos,  mais  baixos, mais largos, 
mais finos, mais leves, mais pesados, iguais  e  
etc. Reconhecer a quantidade de elementos 
presentes em um conjunto. Esta aula introduz 
o conceito de tamanho, trabalhando com a 
ideia de maior e menor, alto e baixo, largo e 
fino, entre outros. Além disso, o aluno é incen-
tivado a analisar e comparar  figuras no que diz  
respeito  ao  seu  tamanho.

TRABALHANDO COM QUANTIDADE

Descrição: Comparar diferentes agrupamen-
tos de elemento de  acordo  com as  quantida-
des (o que tem mais ou menos elementos), ve-
rificar os agrupamentos que possuem a mesma 
quantidade de elementos, identificar a quanti-
dade de elementos que possui um determina-
do agrupamento. Esta aula trabalha com a no-
ção de quantidade, relacionando quantidade e 
número por meio de atividades divertidas nas 
quais o aluno aprende brincando.

BRINCANDO COM TAMANHOS E DISTÂN-
CIAS

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem 
noções básicas sobre tamanhos e distâncias,
analisam elementos identificando e classi-
ficando maior e menor, alto e baixo, curto e 
comprido, longe e perto, dentro e fora, aberto 
e fechado, etc.



MATEMÁTICA
NÚMEROS DE 0 A 5

Descrição: Ordenar   e  contar  os  números  de  
0  a 5, além de relacionar  números e quantida-
des. Nesta aula, os  alunos  estudam os  núme-
ros  de  0  a  5, relacionando  números  e quan-
tidades. A aula apresenta diversas  atividades  
interativas  que trabalham o tema em questão 
utilizando  elementos do nosso cotidiano.

NÚMEROS DE 0 A 9

Descrição: Nesta aula, os alunos aprofundam 
ainda mais seus conhecimentos estudando os 
números de 0 a 9. No decorrer dela, eles re-
lacionam números e quantidade, e aprendem 
por meio de atividades interativas que traba-
lham o tema em questão utilizando elementos 
do nosso cotidiano.

BRINCANDO COM SEQUÊNCIAS LÓGICAS

Descrição: Esta aula trabalha com o conceito 
de sequências lógicas. Ela propõe, desde cedo, 
o  raciocínio,  o  que  é muito  importante  para  
o  desenvolvimento  cognitivo da criança. No 
decorrer da aula, o aluno identifica elementos 
que pertencem a determinadas sequências, 
identifica elementos  intrusos, entre  outras  
atividades.



MATEMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO

Descrição: Esta  aula  busca  contribuir para o 
desenvolvimento do  raciocínio  lógica    das  
crianças, utilizando, para isso, atividades  inte-
rativas  que  estimulam o  pensamento.

APRENDENDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS

Descrição: Nesta aula, os alunos conhecem 
formas geométricas: círculo, quadrado, retân-
gulo e triângulo. No decorrer dela, os estudan-
tes aprendem a identificá-las e percebê-las em 
diversos objetos no nosso cotidiano.

APRENDENDO A SOMAR COM OS NÚME-
ROS DE 0 A 5

Descrição: Esta aula tem como objetivo intro-
duzir o conceito de adição. Em seu decorrer, o 
aluno aprende que juntar elementos é o mes-
mo que somar e coloca em prática o que está 
estudando na aula durante as atividades inte-
rativas, que utilizam elementos e situações do 
cotidiano para facilitar a aprendizagem.



MATEMÁTICA
DISTÂNCIA E LOCALIZAÇÃO

Descrição: Esta aula trabalha com os concei-
tos de distância e localização, utilizando, para 
isso, situações e elementos do cotidiano do 
aluno. Nela, os educandos identificam e clas-
sificam elementos ou personagens quanto à 
sua localização: longe, perto, abaixo, em cima,  
embaixo,  direita, etc.

NOÇÕES DE CONTEÚDO E PESO

Descrição: Esta  aula  trabalha  com  noções  de  
volume  e peso, utilizando, para isso, situações 
e elementos do cotidiano do aluno. Nela, os 
estudantes identificam e classificam elemen-
tos quanto ao seu conteúdo e peso: pesado, 
leve, cheio, vazio, metade, etc.

ESTUDANDO OS NÚMEROS

Descrição: Nesta aula, os alunos têm a opor-
tunidade de reforçar sua aprendizagem sobre 
os números, identificando-os e associando-os 
à quantidade correspondente. Além disso, re-
fletem sobre situações do seu cotidiano que 
envolvem números, contagem, etc.



MATEMÁTICA
CORES E FORMAS

Descrição Dentro do Eixo de Matemática, esta 
aula aborda a competência de espaço e for-
ma com o tema Cores   e  Formas,  praticando   
o raciocínio  lógico  e  a coordenação motora 
com uso do mouse. Com suas atividades di-
versificadas, estimulará  a  percepção  das  co-
res e  formas em  objetos  do  cotidiano do 
aluno com exercícios de ligar, clicar  e  agrupar 
objetos por semelhanças em conjuntos.

NÚMEROS DE 1 A 5

Descrição: Essa aula explora elementos da co-
nhecida música Elefantinho, nesta aula, o alu-
no irá relacionar o números de 1 a 5, através 
de alguns cenários de fácil visualização, a de-
terminado conjunto de elementos.

AS FORMAS

Descrição: Colorida e divertida, essa aula tra-
balha com as formas geométricas. Nela, os 
alunos identificam, comparam e diferenciam 
determinadas formas.



MATEMÁTICA
MOVIMENTO: ESQUERDA E DIREITA

Descrição: O objetivo dessa aula é diferenciar 
esqueda e direita por meio da identificação do 
posicionamento de objetos dentre de um de-
terminado cenário.

MOVIMENTO: NA FRENTE, ENTRE E ATRÁS

Descrição: Por meio de cenários atrativos, os 
alunos terão de identificar a posição de obje-
tos específicos dizendo se estão na frente, en-
tre ou atrás de outros.

MOVIMENTO: FRENTE E COSTAS

Descrição: Nesta aula serão apresentados 
alguns cenários nos quais os alunos mencio-
narão se os elementos estão de frente ou de 
costas.



MATEMÁTICA
MOVIMENTO: MOVIMENTANDO AS MÃOS

Descrição: Com o intuito de trabalhar coor-
denação motora, essa aula levará o aluno a 
observar alguns cenários movimentando suas 
mãos.

NOÇÕES DE GRANDEZA: MAIS

Descrição: Nesta aula, o aluno irá observar al-
guns cenários em que poderá identificar qual o 
elemento tem mais.

NOÇÕES DE GRANDEZA: MENOS

Descrição: Nesta aula, o aluno irá observar al-
guns cenários em que poderá identificar qual o 
elemento tem menos.



MATEMÁTICA
OS TAMANHOS

Descrição: Esta aula introduz o conceito de 
tamanho, trabalhando com a ideia de maior e
menor, alto e baixo.

NOÇÕES MATEMÁTICAS: ALTO E BAIXO

Descrição: Esta aula introduz o conceito de 
tamanho, trabalhando com a ideia de alto e 
baixo.

NOÇÕES MATEMÁTICAS: LONGE E PERTO

Descrição: Esta aula introduz o conceito de 
tamanho, trabalhando com a ideia de longe e 
perto.



MATEMÁTICA
NOÇÕES MATEMÁTICAS: PESADO E LEVE

Descrição: Esta aula introduz o conceito de 
tamanho, trabalhando com a ideia de pesado 
e leve.



LÍNGUA PORTUGUESA
VAMOS BRINCAR COM AS LETRAS.

Descrição: Identificar as letras do alfabeto, 
identificar letras iniciais, assim como as pa-
lavras que correspondem a cada figura. Esta 
aula trabalha com alfabetização, auxiliando o 
aprendizado das letras. No decorrer dela, os 
alunos realizam atividades interativas identifi-
cando e/ou associando letras iniciais.

BRINCANDO COM ADIVINHAÇÕES

Descrição: Identificar e descobrir os animais 
por meio de charadas. Praticar e envolver brin-
cadeiras relacionadas às charadas que estimu-
lam o  raciocínio. Esta aula trabalha com inter-
pretações por meio de atividades interativas e 
divertidas. 

A E I O U – VAMOS BRINCAR

Descrição: Reconhecer quais são as cinco vo-
gais do alfabeto, identificar as vogais adequa-
das para cada palavra. Apontar as vogais de 
determinados por nomes. Distinguir as vogais 
no início dos nomes. Por meio desta aula, os  
alunos estudam as vogais, realizando associa-
ções e atividades de identificação. O conteúdo 
é colorido e interativo, estimulando o aprendi-
zado.



LÍNGUA PORTUGUESA
ALFABETO

Descrição: Identificar e reconhecer as letras 
do alfabeto. Distinguir as letras de determina-
dos nomes. Apontar a letra inicial dos nomes. 
Esta aula reforça a aprendizagem do alfabeto 
por meio de atividades de associação de letras 
iniciais e figuras nomes, atividades de identifi-
cação da letra inicial, entre outras, que traba-
lham a alfabetização de maneira lúdica e atra-
tiva para os alunos.

ESTUDANDO A LETRA “A”

Descrição: Identificar as palavras e objetos 
que iniciem com a letra “A”.  Reconhecer a le-
tra “A” em palavras ou textos. Esta aula traba-
lha com alfabetização  focalizando  a letra   A. 
No  decorrer  dela,  os alunos efetuam diversas 
atividades interativas, nas quais identificam a 
letra A e aprendem novas palavras com ela. Os   
estudantes também realizam  associações  en-
tre  a  letra  A  e palavras que iniciam com ela.

ESTUDANDO A LETRA “E”

Descrição: Identificar as palavras e objetos 
que iniciem com a letra “E”.  Reconhecer a le-
tra “E” em palavras ou textos. Esta aula traba-
lha com alfabetização focalizando essa letra e,  
no  decorrer  dela, os alunos efetuam diversas 
atividades interativas, nas quais identificam a 
letra E e aprendem novas palavras com ela. Os 
estudantes também realizam associações  en-
tre a letra E e palavras que iniciam com ela.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA
ESTUDANDO A LETRA “I”

Descrição: Identificar as palavras e objetos 
que iniciem com a letra “I”.  Reconhecer a le-
tra “I” em palavras ou textos. Esta aula traba-
lha com alfabetização focalizando essa letra e, 
no  decorrer  dela, os alunos efetuam diversas 
atividades interativas, nas quais identificam a 
letra I e aprendem novas palavras com ela. Os   
estudantes também  realizam  associações  en-
tre a letra  I  e palavras que iniciam com ela.

ESTUDANDO A LETRA “O”

Descrição: Identificar as palavras e objetos 
que iniciem com a letra “O”.  Reconhecer a le-
tra “O” em palavras ou textos. Esta aula traba-
lha com alfabetização focalizando essa letra e, 
no  decorrer  dela, os alunos efetuam diversas 
atividades interativas, nas quais identificam a 
letra O e aprendem novas palavras com ela. Os   
estudantes também  realizam  associações  en-
tre a letra  O  e palavras que iniciam com ela.

ESTUDANDO A LETRA “U”

Descrição: Identificar as palavras e objetos 
que iniciem com a letra “U”.  Reconhecer a le-
tra “U” em palavras ou textos. Esta aula traba-
lha com alfabetização focalizando essa letra e, 
no  decorrer  dela, os alunos efetuam diversas 
atividades interativas, nas quais identificam a 
letra U e aprendem novas palavras com ela. 
Os estudantes também realizam associações 
entre a letra U e palavras que iniciam com ela.



LÍNGUA PORTUGUESA
ESTUDANDO AS LETRAS “ B, C e  D ”

Descrição: Identificar as palavras, nomes 
e objetos que contenham as letras B, C e D 
por meio de diversas atividades  interativas,  
aprendendo, inclusive,  novas palavras com 
elas, além de realizar associações entre tais le-
tras e palavras iniciadas por elas.

ESTUDANDO AS LETRAS “ F,  G  e  H ”

Descrição: Identificar as palavras, nomes e ob-
jetos que contenham as letras F, G e H por meio 
de diversas atividades  interativas,  aprenden-
do, inclusive,  novas palavras com elas, além de 
realizar associações entre tais letras e palavras 
iniciadas por elas.

ESTUDANDO AS LETRAS “ J  K e  L ”

Descrição: Identificar as palavras, nomes e ob-
jetos que contenham as letras J, K e L por meio 
de diversas atividades  interativas,  aprenden-
do, inclusive,  novas palavras com elas, além de 
realizar associações entre tais letras e palavras 
iniciadas por elas.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA
ESTUDANDO AS LETRAS “ M,  N  e  P ”

Descrição: Identificar as palavras, nomes e 
objetos que contenham as letras M, N e P 
por meio de diversas atividades  interativas,  
aprendendo, inclusive,  novas palavras com 
elas, além de realizar associações entre tais 
letras e palavras iniciadas por elas.

ESTUDANDO AS LETRAS “ Q,  R, S  e  T ”

Descrição: Identificar as palavras, nomes e 
objetos que contenham as letras Q, R, S e T 
por meio de diversas atividades  interativas,  
aprendendo, inclusive,  novas palavras com 
elas, além de realizar associações entre tais 
letras e palavras iniciadas por elas.

ESTUDANDO AS LETRAS “V, W, X, Y, Z”

Descrição: Identificar as palavras, nomes e 
objetos que contenham as letras V, W, X, Y e 
Z por meio de diversas atividades  interativas,  
aprendendo, inclusive,  novas palavras com 
elas, além de realizar associações entre tais 
letras e palavras iniciadas por elas.



LÍNGUA PORTUGUESA
ADIVINHA

Descrição: O objetivo dessa aula é interpretar 
as adivinhas após o aluno assistir à animação 
apresentada por meio de atividades lúdicas lo-
calizando animais.

ERA UMA VEZ: CACHINHOS DOURADOS
E OS TRÊS URSOS

Descrição: Desenvolver nos alunos o gosto 
pelos clássicos literários, trabalhar a compre-
ensão e interpretação do conto atentando 
para seus elementos, linguagem, e estrutura, 
observando os personagens presentes e suas 
características que contribuem para a inter-
pretação da história.

ESTUDANDO O  POEMA I: AS BORBOLETAS

Descrição: Desenvolver a interpretação e 
compreensão de textos com base na identifi-
cação de elementos do texto, reconhecimento 
de personagens e fatos que o compõem.



LÍNGUA PORTUGUESA
CUIDANDO DO GATINHO

Descrição: Essa aula explora elementos da co-
nhecida música Atirei pau no gato, para que o 
aluno seja capaz de compreender a linguagem 
e a estrutura da história, além da observação 
dos personagens dela.

A DONA ARANHA

Descrição: Essa aula explora elementos da co-
nhecida música Dona Aranha, para que o alu-
no seja capaz de compreender a linguagem e a 
estrutura da história, além da observação dos 
personagens dela.

CONHECENDO AS EXPRESSÕES FACIAIS

Descrição: Nesta aula aluno indentifica as ex-
pressões faciais com atividades de fixação do 
conteúdo.



LÍNGUA PORTUGUESA
AS FRUTAS E OS NOMES

Descrição: Nesta aula, os alunos identificam 
algumas frutas e os nomes. No decorrer da 
aula, divertem-se ao mesmo tempo em que 
aprendem.

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS

Descrição: Nesta aula após assistir á animação 
as atividades são para identificar o instrumen-
tos músicas que aparecem no exercícios.

O ALFABETO

Descrição: Esta aula reforça a aprendizagem 
do alfabeto por meio de atividades de associa-
ção de letras iniciais e figuras/nomes, ativida-
des de identificação da letra inicial, entre ou-
tras que trabalham a alfabetização de maneira 
lúdica e atrativa.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA
VAMOS APRENDER AS CORES COM O GA-
LINHO

Descrição: Baseado na interpretação e com-
preensão da animação o aluno responderá os 
exercícios que trabalha com identificação das 
cores e personagens.



HISTÓRIA
A CONVIVÊNCIA ENTRE AS CRIANÇAS

Descrição: Durante esta aula, os alunos apren-
dem que cada pessoa é diferente da outra, 
principalmente em seu modo de agir. Além 
disso, reconhecem que para, termos uma boa 
convivência, devemos respeitar as pessoas e 
sempre que necessário pedir desculpas, dizer 
obrigado, etc.

A ESCOLA

Descrição: De maneira dinâmica e divertida, 
os alunos reconhecem que a escola é um lu-
gar onde aprendemos a ler, escrever, calcular, 
desenhar, pintar, além de estudar  sobre  os 
animais, as plantas, o tempo, sobre a história 
de nosso país e do mundo, e ainda, onde fa-
zemos amizades, praticamos esportes e muito 
mais. No decorrer dela, os educandos conhe-
cem melhor os diferentes espaços que existem 
nela (sala de aula, biblioteca, pátio, secretaria,  
etc. ), bem como  a sua utilidade.

APRENDENDO SOBRE: OS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS

Descrição: Esta aula aborda o tema “Direito 
das Crianças”. Os alunos aprendem que toda 
criança, ao nascer, torna-se cidadã e deve re-
ceber atenção especial, pois a infância é a fase 
mais importante da vida. No decorrer dela, os 
estudantes conhecem, de maneira bem dinâ-
mica, com diversas ilustrações e atividades, 
quais são seus direitos.



HISTÓRIA

A VIDA EM FAMÍLIA 

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem 
que cada família tem seus costumes, hábitos, 
rotina e cultura e, mesmo sendo diferentes, to-
das as famílias e seus integrantes devem ser 
respeitados. Aprendem ainda que cada famí-
lia é formada por pessoas diferentes, ou seja, 
existem vários tipos de famílias. 

A CIDADE  

Descrição: Nesta aula, é introduzido o concei-
to  de  cidade.  O    aluno      aprende   que  a          
cidade  é o  lugar  onde  mora a maioria das 
pessoas e que podemos encontrar, na cidade, 
prédios e casas, farmácias, bancos, padarias, 
escolas, supermercados, hospitais, parques, 
etc. Além disso, os estudantes identificam al-
guns lugares e suas principais características.

ESCOLINHA

Descrição: De maneira dinâmica e divertida, 
os alunos reconhecem a escola. Aprendendo e 
identificando desde a organização do material 
escolar até o local do lanche entre outros.



GEOGRAFIA

MEIOS DE COMUNICAÇÕES

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem o 
que são meios de comunicação e qual a im-
portância deles em nossa vida. São apresenta-
dos meios de comunicação  como o telefone, 
o rádio, as cartas, as revistas, a televisão  e  o  
jornal.

CONHECENDO ALGUNS TIPOS DE MORA-
DIAS

Descrição: Esta  aula  trabalha  os  diferentes 
tipos de moradias e o conceito de casa/lar. Os 
alunos aprendem, por meio de atividades in-
terativas, que cada moradia é feita com mate-
riais retirados da natureza, tais como: pedra, 
barro, madeira, areia, etc.

CONHECENDO ALGUMAS PROFISSÕES

Descrição: Nesta aula, os alunos conhecem al-
guns tipos de profissões, suas principais    ca-
racterísticas, a importância dessas profissões 
e seus principais instrumentos de trabalho. 
Além disso, aprendem a identificar o ambiente 
de trabalho  de  cada profissional estudado.



GEOGRAFIA

ESTAÇÕES DO ANO

Descrição: Nesta aula, os alunos estudam so-
bre as quatro estações do ano, quais as princi-
pais características de cada uma delas, identi-
ficando os tipos de roupas e os alimentos que 
são mais adequados em determinada estação 
do ano.

BRINCANDO COM OS MEIOS DE TRANS-
PORTES

Descrição: Nesta aula, os alunos estudam os 
tipos de transportes: aéreos, marítimos e ter-
restres, e aprendem a classificá-los.

OS MEIOS DE TRANSPORTES E O TRÂNSI-
TO

Descrição: Os alunos estudam os diversos ti-
pos de meios de transportes: aéreos, maríti-
mos e terrestres, além de como e por que é 
feita essa classificação. Ao mesmo tempo, 
aprendem que devemos tomar certos cuida-
dos no trânsito, tais como: atravessar a rua na 
faixa de pedestres e respeitar a sinalização.



ARTES

VAMOS BRINCAR COM AS CORES

Descrição: Essa aula trabalha a identificação 
das cores por meio de atividades coloridas 
e divertidas que atraem a atenção do aluno. 
Nela, podemos encontrar diversos tipos de 
exercícios, como arrastar e soltar, selecionar 
a imagem correta, entre outras atividades que 
auxiliam também no desenvolvimento da mo-
tricidade fina da criança.

VAMOS BRINCAR COM AS CORES II

Descrição: Uma aula colorida e divertida que 
trabalha a correspondência de cores e sua pre-
sença em elementos do cotidiano. Nela, po-
demos encontrar diversos exercícios que con-
tribuem para desenvolver o conhecimento da 
criança sobre as cores.

CORES PRIMÁRIAS

Descrição: Essa aula introduz o conceito de 
cores primárias, utilizando para isso elementos
comuns do cotidiano do aluno. Além disso, 
apresenta cenários nos quais o estudante deve 
identificar objetos com cores primárias.



ARTES

CORES SECUNDÁRIAS

Descrição: Após aprender o conceito de cores 
primárias, o aluno avança ainda mais no apren-
dizado das cores, estudando o conceito de co-
res secundárias. Durante a aula, são apresen-
tadas as cores secundárias e a mistura de cores 
das quais são frutos. A aula conta, ainda, com 
uma série de atividades para que as crianças 
identifiquem as cores secundárias, sobretudo 
em elementos do dia a dia.



TECLE+

DIA DO TRABALHO

Descrição: Esta  aula   utiliza  o  tema Traba-
lho com o    objetivo   de levar   os alunos  a  
perceber   ferramentas de trabalho e associ-
á-las aos profissionais que as usam, emprega 
atividades que reconhecem conceitos relacio-
nados ao tema como aposentadoria  e salário. 
Além disso, traz atividades  com formas, cores 
e de coordenação motora com uso  do mouse.

MEIO AMBIENTE

Descrição: Esta aula trabalha com o tema Meio  
Ambiente, considerando     os   ciclos   da  na-
tureza, a relação sociedade e meio ambiente, 
o manejo e conservação ambiental. As ativida-
des visam reconhecer e associar ações de pre-
servação e realçar comportamentos humanos 
que possam degradar o planeta, interferindo 
no clima, relevo, fauna e   flora

O ÍNDIO

Descrição: Esta aula digital introduz a questão 
indígena para os alunos, de forma a levá-los a 
reconhecer o índio como cidadão brasileiro. A 
aula traz atividades voltadas ao trabalho da co-
ordenação motora com o mouse, identificação 
de elementos da cultura tradicional indígena, 
objetos e diferentes atividades realizadas por 
eles.



TECLE+

REGRAS

Descrição: O objetivo  dessa aula é aprender 
as regras sociais para uma boa convivência,  
abordando direitos e deveres do cidadão. Tudo 
através de exercícios lúdicos.

A PÁSCOA

Descrição: Esta aula trabalha com o tema Pás-
coa, visando promover a percepção de propor-
ções lógicas e espaciais com atividades de ar-
rastar elementos, associar sombras às formas 
corretas e completar imagens. Pratica ainda a 
coordenação motora com    o uso do  mouse    
e o  reconhecimento de  letras  iniciais   e clas-
sificação de conjuntos  de  elementos relacio-
nados ao tema  Páscoa.

ÉTICA E A CRIANÇA

Descrição: Esta aula trabalha com a ética e as 
relações humanas considerando respeito mú-
tuo, justiça, diálogo e solidariedade. Introduz o 
assunto para as crianças, utilizando, para isso, 
atividades que incluem vivências do cotidiano 
do aluno, incentivando o uso de bons hábitos 
de educação, estimulando situações de soli-
dariedade e reconhecendo comportamentos 
justos e corretos.



TECLE+

CONHECENDO O COMPUTADOR - MÓDU-
LO 1

Descrição: No módulo 1 o aluno aprenderá  
a identificar as partes do computador e suas 
respectivas funcionalidades por meio de exer-
cícios de fixação.

CONHECENDO O COMPUTADOR - MÓDU-
LO 2

Descrição: Avançando no conteúdo após o 
módulo 1, o aluno aprenderá a respeito dos 
cuidados necessários para que o computador 
funcione corretamente.

CONHECENDO O COMPUTADOR - MÓDU-
LO 3

Descrição: O objetivo do módulo 3 é colocar 
em prática todo o conteúdo aprendido nos 
módulos anteriores, relacionando-o com seu  
cotidiano.



TECLE+

DENGUE

Descrição: Aprender o que é dengue e a sua 
forma de contágio. Apresentar a definição 
sobre a doença, como é a transmissão e os 
principais sintomas. Destacar, também, quais 
os possíveis criadouros do Aedes Aegypti, e o 
que devemos fazer para evitar a proliferação 
do mosquito.

ERA UMA VEZ: CHAPEUZINHO VERMELHO

Descrição: Realizar atividades interativas de 
interpretação de texto a partir de conto de 
fada clássico.



1º ANO

CIÊNCIAS

OS MATERIAIS EM NOSSA VOLTA

Descrição: Por meio de atividades divertidas, 
os alunos conhecem os tipos de materiais, 
aprendendo, portanto, do que são feitos os 
objetos. Também aprendem as características 
de cada tipo de material e para quê são utiliza-
dos. Esta aula contém exercícios como arras-
tar-soltar, preenchimento de lacunas, associar 
respostas, liga-pontos, quebra-cabeça, gira-fi-
gura, entre outros.

CONHECENDO OS ALIMENTOS E OS SA-
BORES 

Descrição: O objetivo desta aula é fazer com 
que os alunos identifiquem e percebam a di-
ferença entre os alimentos, não apenas quan-
to aos sabores, mas também quanto à textu-
ra e onde os encontramos. Os exercícios são 
atrativos, captando facilmente a atenção das 
crianças. O exercício do tipo arrastar-soltar é 
bastante utilizado nesta aula para treinar a co-
ordenação motora da criança.



CIÊNCIAS

CONHECENDO O CORPO HUMANO

Descrição: Nesta aula, as crianças aprendem 
sobre as partes do corpo humano e sobre os 5 
sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. 
As atividades são divertidas e também ajudam 
na coordenação motora e no raciocínio. Den-
tre os exercícios, temos: quebra-cabeça, arras-
tar e soltar, liga-pontos, etc.

BRINCANDO COM OS ANIMAIS 

Descrição: Esta aula traz divertidos exercícios 
sobre os tipos de animais e seus costumes, 
como a alimentação, por exemplo. Trabalha 
bastante com a coordenação motora através 
dos exercícios de arrastar-soltar, clicar na ima-
gem correta e liga-pontos.

NOSSO AMBIENTE – MÓDULO I: O CÉU

Descrição: Nesta aula os alunos tem por ob-
jetivo aprender sobre nosso ambiente e as di-
ferenças entre o dia e a noite e o modo como 
pode estar o tempo: ensolarado, chuvoso, nu-
blado. Além disso, conhecer identificar e clas-
sificar animais de hábitos diurnos e animais 
de hábitos noturnos, assim como relacionar 
as atividades que realizamos durante o dia e 
à noite.



CIÊNCIAS

CUIDANDO DA SAÚDE

Descrição: Apresentar algumas dicas sobre 
Higiene Pessoal e Higiene Mental, reforçando 
os cuidados que se deve ter com o corpo e a 
mente para preservar a saúde.

PERCEPÇÃO VISUAL

Descrição: Desenvolver a percepção visual a 
fim de obter a capacidade de observar, analisar 
e interpretar objetos e ações do dia a dia e, 
também, obter a ampliação do raciocínio lógi-
co e concentração.



MATEMÁTICA

BRINCANDO COM SEQUÊNCIAS E FOR-
MAS

Descrição: O objetivo desta aula é desenvol-
ver o raciocínio lógico das crianças a fim de 
que elas percebam com facilidade semelhan-
ças e diferenças, correspondência entre as ca-
racterísticas de objetos, como: cor, tamanho, 
utilidade.

BRINCANDO COM AS DIREÇÕES E OS NÚ-
MEROS

Descrição: Esta aula trabalha com as noções 
de lateralidade e distância, buscando trazer à 
criança a compreensão destes conceitos atra-
vés de exercícios coloridos e atrativos.

NOÇÕES DE CONTEÚDO E PESO

Descrição: O objetivo desta aula é levar o 
aluno a raciocinar sobre as noções de peso e 
conteúdo como: cheio, vazio, leve e pesado, e 
também relacionar os objetos observando as 
características de cada um neste sentido.



MATEMÁTICA

TRABALHANDO COM NOÇÕES DE GRAN-
DEZA

Descrição: O objetivo desta aula é auxiliar na 
aprendizagem do aluno quanto aos conceitos 
de tamanhos e características, identificando o 
que é maior, menor, alto, baixo, comprido, es-
treito grosso e fino. A aula também treina bem 
a coordenação motora através de exercícios 
de arrastar e soltar, entre outros.

BRINCANDO COM AS FORMAS

Descrição: Identificar as figuras geométricas 
que são iguais, possuem a mesma forma, ta-
manho ou sombra. Reconhecer uma figura ge-
ométrica que pertence a uma sequência. Co-
lorida e divertida, essa aula trabalha  com   as  
formas  geométricas. Nela, os alunos identifi-
cam, comparam e diferenciam determinadas 
formas presentes em seu  cotidiano.

BRINCANDO COM AS SEQUÊNCIAS LÓGI-
CAS

Descrição: Esta aula trabalha a coordenação 
motora e o raciocínio lógico das crianças a 
partir de atividades de completar sequências 
e identificar elementos que não pertencem às 
sequências. Possui quebra-cabeça, liga- pon-
tos, arrastar soltar etc.



MATEMÁTICA

BRINCANDO COM QUANTIDADES

Descrição: Por meio desta aula, os alunos re-
lacionam números e quantidades, estudando, 
assim, conceitos matemáticos básicos de ma-
neira divertida.

NÚMEROS DE 0 A 9

Descrição: O objetivo desta aula é ajudar o 
aluno a reconhecer os algarismos do nosso 
sistema numérico, trabalhar a noção de quan-
tidade e a escrita dos números de 0 a 9, e es-
timular o aluno para fazer comparações entre 
quantidades através de atividades divertidas e 
que estimulam o raciocínio. Há atividades de 
arrastar-soltar, liga-pontos, completar lacuna, 
cruzadinha, quebra-cabeça etc.

OS NÚMEROS EM NOSSAS VIDAS

Descrição: Nesta aula o aluno reconhecerá 
que no seu dia a dia ele lida com os números, 
nas ruas, em casa e em variadas situações em 
que os números representam diferentes signi-
ficados como: quantidades, ordem, identifica-
ção, valores, etc.  Com  imagens  coloridas  e  
que  chamam  a  atenção,  o  aluno aprende 
de modo dinâmico e lúdico o modo como ele 
interage com os números ao seu redor.



MATEMÁTICA

ORGANIZANDO A FESTA

Descrição: A festa irá começar e os alunos pre-
cisam ajudar Maria Clara com a organização, 
contando, comparando e quantificando obje-
tos e alimentos. Os educandos reconhecerão 
as operações matemáticas explorando a cal-
culadora e a usarão para resolver atividades 
relacionadas ao conteúdo mostrado. Também 
será apresentada aos alunos a estrutura do ca-
lendário, importante recurso quando se quer 
agendar uma festa.

OS BICHINHOS DO JARDIM

Descrição: Fazendo uso de atividades lúdicas 
o aluno irá aprender de forma fácil e divertida 
as operações matemáticas básicas, reconhe-
cendo também os meses do ano e formas geo-
métricas, com ilustrações referentes ao jardim, 
como: formigas, joaninhas e outros insetos 
levando-os a perceber a diversidade de seres 
que habita o jardim.



LÍNGUA PORTUGUESA

INTERPRETANDO TEXTOS E IMAGENS

Descrição: Esta aula se inicia com uma fábula. 
Logo após, são realizados exercícios de inter-
pretação de texto para trabalhar a capacidade 
de síntese e compreensão do aluno. Os demais 
exercícios trabalham a identificação de carac-
terísticas de personalidade, como identifica-
ção de personagem com medo, bravo, feliz. Há 
ainda exercícios de gramática que trabalham 
com identificação de letras iniciais.

BRINCANDO COM AS LETRAS INICIAIS

Descrição: Esta aula trabalha com alfabetiza-
ção, reforçando a identificação de letras ini-
ciais e sílabas iniciais. As atividades são anima-
das e coloridas, e auxiliam na identificação e 
associação de letras iniciais e sílabas. 

ESTUDANDO OS NOMES

Descrição: No decorrer desta aula, é abordado 
o tema “animais” sobre o qual os alunos tra-
balham a identificação de letras, nomes, letra 
inicial e ordem alfabética. Além disso, as crian-
ças identificam diferentes tipos de animais, e 
aprendem que alguns não podem ser domes-
ticados.



LÍNGUA PORTUGUESA

ESTUDANDO: LETRA, SÍLABA E PALAVRA

Descrição: Esta aula trabalha com gramática, 
exercitando a identificação de letras, sílabas e 
palavras. Os exercícios, além de ajudarem a fi-
xar a leitura, auxiliam na coordenação motora.

ESTUDANDO AS LETRAS

Descrição: Esta aula trabalha com o estudo de 
letras e palavras, exercitando sua identificação 
e o número de letras que formam as palavras. 
Os exercícios são divertidos e auxiliam na 
aprendizagem da escrita e da leitura.

BRINCANDO COM AS SÍLABAS 

Descrição: Esta aula trabalha com o estudo 
das sílabas, exercitando sua identificação e 
o número de letras e sílabas que formam as 
palavras. A aula também possui exercícios ani-
mados e coloridos, como quebra-cabeça, ca-
ça-palavras, gira-figura etc.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

ESTUDANDO AS LETRAS X E Z

Descrição: Esta aula trabalha com poema, in-
terpretação de texto, e com o estudo das le-
tras X e Z. A aula também possui exercícios 
divertidos como gira-figura, múltipla escolha, 
quebra-cabeça, caça-palavras, liga-pontos, 
cruzadinha, arrastar-soltar etc.

ESTUDANDO O ALFABETO

Descrição: Esta aula trabalha com alfabetiza-
ção, reforçando o aprendizado das letras. No 
decorrer da aula, os alunos realizam atividades 
interativas identificando e associando letras 
iniciais com as respectivas imagens e palavras.

BRINCANDO COM AS PALAVRAS

Descrição: Esta aula trabalha com o estudo de 
letras e palavras, reforçando sua identificação 
e a formação de palavras. Os exercícios são di-
vertidos e auxiliam na aprendizagem da escrita 
e da leitura.



LÍNGUA PORTUGUESA

ESTUDANDO AS SÍLABAS

Descrição: Esta aula trabalha o estudo das síla-
bas, exercitando sua identificação, a separação 
das sílabas, e a junção delas para formar pala-
vras. Esta aula conta com atividades divertidas 
que auxiliam o aluno na formação de palavras. 

BRINCADEIRAS E OUTRAS GOSTOSURAS 
JUNINAS

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
as comidas típicas e os costumes da festa juni-
na, interligando a festa cultural com atividades 
de escrita, leitura de imagem e identificação 
de diferentes   gêneros   de   comunicação, co-
locando em ordem alfabética as barraquinhas 
e conhecendo algumas músicas e receitas tra-
dicionais da festa junina.



LÍNGUA PORTUGUESA HISTÓRIA

TODO MUNDO TEM HISTÓRIA

Descrição: O objetivo desta aula é ajudar o 
aluno a compreender que todas as pessoas 
têm uma história. A aula conta a história de 
um garotinho chamado Ronaldo, abordando 
diversos assuntos relacionados ao cotidiano 
das crianças, tais como a escolha do nome, a 
convivência entre a família e os amigos, entre 
outros assuntos.



GEOGRAFIA

MEIOS DE TRANSPORTE

Descrição: Esta aula tem como objetivo am-
pliar o conhecimento do aluno sobre os tipos 
de meios de transporte, suas semelhanças e 
diferenças, e também sobre as vias de circula-
ção utilizadas por cada um, e sobre qual meio 
de transporte utilizamos em cada situação. 
Exercícios divertidos como: quebra-cabeça, li-
ga-pontos, além de treinar a coordenação mo-
tora.

BRINCANDO COM A NATUREZA

Descrição: Nesta aula, as crianças aprendem 
sobre os cuidados com a natureza, principal-
mente quanto à poluição, destacando o im-
portante papel da reciclagem. Além disso, os 
alunos fazem atividades sobre a relação do 
homem com a natureza e sobre os animais e 
seus habitats. 

BRINCANDO COM AS PARTES DA CASA

Descrição: Por meio desta aula, os alunos 
aprendem sobre os cômodos da casa e suas 
características, além de conhecerem a planta 
de uma casa. A aula foi elaborada com ativida-
des divertidas que envolvem exercícios de ar-
rastar-soltar, quebra-cabeça, liga-pontos, etc. 



2º ANO

CIÊNCIAS

CONHECENDO OS ANIMAIS

Descrição: No decorrer dessa aula, o aluno é 
conduzido a diferenciar as espécies do reino 
animal. Se têm pelos, penas ou escamas, se vi-
vem na água, na terra ou voam. Tudo isso por 
meio de exercícios criativos, divertidos e inte-
rativos.

ÁGUA: RECURSO NATURAL EM RISCO

Descrição: Esta aula trabalha com a conscien-
tização sobre a importância da preservação da 
água para a vida no planeta Terra. Os alunos 
aprendem que todos os seres vivos dependem 
da água para sobreviver e que é importante 
preservar esse recurso tão precioso para que 
não venha a faltar no futuro.



CIÊNCIAS

CONHECENDO ALGUMAS MATÉRIAS-PRI-
MAS

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem o 
que são matérias-primas, onde são encontra-
das e como são utilizadas em nosso dia-a-dia. 
Estudam que tudo o que construímos e fabri-
camos é feito com matérias-primas retiradas 
da natureza, identificando e relacionando ob-
jetos e quais são utilizadas para fazê-los, tais 
como o tijolo feito de barro, a cadeira feita de 
madeira, entre outros.



MATEMÁTICA

CONJUNTOS

Descrição: Esta aula trabalha o conceito de 
conjunto e suas características. Para isso, são 
utilizadas atividades práticas, como: agrupa-
mento de elementos que pertencem ao mes-
mo conjunto, reconhecimento de conjuntos 
com quantidade iguais, entre outras ativida-
des.

A FORMIGA E A POMBA – NOÇÕES DE TA-
MANHO

Descrição: Partindo da história de uma formi-
ga salva por uma pomba, a aula se desenvol-
ve a partir de exercícios que levam o aluno a 
compreender noções de tamanho, espessura 
e comprimento: alto ou baixo, fino ou grosso, 
curto ou longo.

NOÇÕES DE TAMANHO, SEMELHANÇAS E 
LOCALIZAÇÃO

Descrição: Esta aula trabalha com: noções de 
tamanho (maior, menor), semelhança e locali-
zação (acima, abaixo), utilizando para isso si-
tuações e elementos do cotidiano do aluno. 
Durante a aula, os alunos identificam e classi-
ficam elementos de acordo com a sua localiza-
ção, tamanho ou semelhança.



MATEMÁTICA

A LEBRE E A TARTARUGA – DISTÂNCIA E 
LOCALIZAÇÃO

Descrição: Baseada na clássica história de 
competição entre a lebre e a tartaruga, esta 
aula apresenta uma série de atividades com 
os personagens do conto a fim de estabelecer 
noções de distância e localização, tais como: 
perto, longe, ao lado, à direita, à esquerda, en-
tre outras.

TRABALHANDO COM QUANTIDADES

Descrição: A aula explora as noções de quan-
tidades propondo atividades que envolvem 
operações matemáticas com situações do 
nosso cotidiano, tais como brincadeiras com 
peças de dominó, situações cotidianas de 
compra, venda, associação entre números e 
quantidades, etc.

ADIÇÃO

Descrição: Esta aula tem como objetivo intro-
duzir o conceito de adição e aprender que jun-
tar elementos é o mesmo que somar e, ainda, 
colocar em prática o que está aprendendo na 
aula durante as atividades interativas, que uti-
lizam elementos e situações do cotidiano do 
aluno para facilitar a aprendizagem.



MATEMÁTICA

SEMELHANÇAS, FORMAS E SEQUÊNCIAS

Descrição: Esta aula trabalha a percepção e 
a lógica por meio de exercícios criativos e di-
vertidos que envolvem: conjuntos, sequência, 
formas, sombra, diferenças e correspondên-
cias. O aluno coloca em prática sua capacida-
de de análise e percepção diante de diversas 
situações apresentada no decorrer da aula.

MEDINDO O TEMPO

Descrição: Esta aula trabalha com o conceito 
de ano, mês, semana, dia e hora, e com os ins-
trumentos utilizados para medir o tempo (reló-
gio, calendário...).

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

Descrição: O objetivo dessa aula é trabalhar 
com o conceito de dezena e unidade por meio 
de atividades de identificação e escrita de nú-
meros, contagem, sequência numérica, com-
posição de um número etc. Além disso, a aula 
traz exercícios divertidos e relacionados com o 
nosso cotidiano.



MATEMÁTICA

AS MEDIDAS (COMPRIMENTO, CAPACIDA-
DE E MASSA)

Descrição: Esta aula trabalha as medidas de 
comprimento, capacidade e massa, apresen-
tando seus conceitos e unidades de medidas. 
Além disso, a aula traz exercícios divertidos e 
relacionados com o cotidiano dos alunos, le-
vando-os a comparar e relacionar os conceitos 
estudados com produtos e objetos do nosso 
cotidiano.

MULTIPLICAÇÃO

Descrição: Esta aula apresenta o conceito de 
multiplicação, utilizando, para isso, uma lin-
guagem fácil e atividades interativas, facilitan-
do a aprendizagem da criança. E através de ati-
vidades diversificadas e situações cotidianas, 
apresenta também o conceito de dobro e de 
triplo, além de trabalhar a tabuada. 

MULTIPLICAÇÃO II

Descrição: Resolver multiplicações de núme-
ros de 0 a 9 e compreender os diversos signi-
ficados da multiplicação através de situações 
problemas.



MATEMÁTICA

ADIÇÃO COM NÚMEROS DE 0 A 9

Descrição: Esta aula introduz os conceitos de 
adição por meio das ideias de “juntar quan-
tidades” e “acrescentar quantidades”. A aula 
também apresenta os símbolos utilizados na 
adição e as representações da adição, além de 
desenvolver o raciocínio lógico e o gosto pela 
matemática.

ESTUDANDO SUBTRAÇÃO

Descrição: Esta aula introduz os conceitos de 
subtração por meio das ideias de “tirar quan-
tidades” e “compensar quantidades (de dife-
rença)”. A aula também apresenta os símbolos 
utilizados na subtração e as representações da 
subtração, além de desenvolver o raciocínio 
lógico e o gosto pela matemática.

DIVISÃO

Descrição: Esta aula tem como objetivo intro-
duzir o conceito de divisão por meio de situa-
ções cotidianas e atividades interativas e tam-
bém os símbolos utilizados em uma operação 
de divisão.



MATEMÁTICA

OS NÚMEROS NO DIA A DIA

Descrição: Com o auxílio desta aula o aluno 
reconhece em seu cotidiano os números em 
seus diferentes significados e usos, tanto em 
relógios, peso, datas, preços, valores e nas ida-
des de amigos e familiares. Fazendo uso de 
exercícios lúdicos o aluno faz uso das opera-
ções matemáticas e do raciocínio lógico para 
resolvê-los.

ORGANIZANDO COLEÇÕES

Descrição: Por meio de operações matemá-
ticas o aluno irá reconhecer quantidades de 
objetos, suas formas de agrupamentos e com 
raciocínio lógico, irá resolver exercícios lúdicos 
identificando e relacionando conjuntos ainda 
com esta aula o aluno irá contar, agrupar, for-
mar pares, desenhar trajetos e usar pontos de 
referência.

OS NÚMEROS NO COTIDIANO

Descrição: Identificar as diferentes formas com 
que utilizamos os números no nosso dia-a-dia, 
isto é, para contagem, para preço de merca-
dorias, para marcar distâncias, para identificar 
casas, apartamentos e outros edifícios e etc.



LÍNGUA PORTUGUESA
CÓDIGOS DE COMUNICAÇÃO

Descrição: Estamos cercados de sinais de co-
municação. A necessidade humana de se co-
municar fez com que se desenvolvessem di-
versas formas de se transmitir significado por 
meio de frases, imagens, sons e outros. Nessa 
aula, os alunos colocarão em prática sua per-
cepção e reconhecerão alguns desses sinais.

TRABALHANDO COM SÍLABAS E FORMAN-
DO PALAVRAS

Descrição: Esta aula inicia-se com o poema 
“Amarelinha”, com base no qual as crianças 
criam novas palavras a partir do título do tex-
to. Além disso, a aula traz exercícios de sepa-
ração silábica, liga objetos e quebra-cabeça, 
trabalhando a formação de palavras de forma 
divertida e clara.

TRABALHANDO COM PALAVRAS E LETRAS

Descrição: Esta aula traz uma série de ativi-
dades para o trabalho com as palavras. Entre 
esses exercício, estão os que levam o aluno a 
relacionar as palavras iguais por meio de ativi-
dades de arrastar e soltar, copiar, ler e copiar, 
relação de números, imagens e palavras, com-
pletar com vogal ou consoante e outras. 



LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECENDO O ALFABETO

Descrição: A criança pode fixar as letras do al-
fabeto e treinar o reconhecimento de vogais 
e consoantes com esta aula divertida e inte-
rativa, além de estudar a ordem alfabética, a 
formação de palavras e diferenciar nomes pró-
prios e comuns.

ALFABETO – TRABALHANDO COM PALA-
VRAS

Descrição: Esta aula incentiva o aluno a prati-
car a leitura e a grafia de forma divertida, for-
mando novas palavras e reconhecendo nomes. 
A aula traz exercícios de separação e identifi-
cação silábica, liga objetos, completar lacunas, 
cruzadinha, caça-palavras, quebra-cabeça, etc.

FRASE E PONTUAÇÃO
 
Descrição: Aula que treina a ortografia e a 
utilização da pontuação nas frases. Também 
pode ser usada em outras séries, por tratar de 
um assunto trabalhado durante todo o ensino 
fundamental.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

ALFABETO SILÁBICO LETRAS B E C, E RI-
MAS

Descrição: Esta aula tem como objetivo incen-
tivar a leitura e escrita, formando palavras e 
rimas. No decorrer da aula são trabalhadas as 
famílias silábicas das letras B e C.

TRABALHANDO COM OS DÍGRAFOS: NH - 
LH - CH
 
Descrição: Esta aula está focada no estudo dos 
dígrafos NH, LH e CH, introduzindo a noção 
de dígrafo e estimulando a ortografia correta 
e a separação de sílabas também de maneira 
correta.

NÚMERO DO SUBSTANTIVO: SINGULAR E 
PLURAL

Descrição: Esta aula introduz a ideia de singu-
lar e plural por meio de exemplos práticos e 
atividades interativas. Além disso, a aula tam-
bém apresenta alguns tipos de terminações 
que utilizamos ao passarmos as palavras do 
singular para o plural.



HISTÓRIA

PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Descrição: Esta aula tem por objetivo levar o 
aluno a refletir sobre as transformações do ho-
mem e dos objetos com o passar do tempo. A 
aula ajuda o aluno na compreensão do tempo 
e dos conceitos de passado, presente e futuro 
através de diferentes atividades.

A CRIANÇA E O COTIDIANO

Descrição: O objetivo desta aula é trabalhar 
com as crianças a importância da boa convi-
vência, da colaboração e do respeito. A aula 
também apresenta diferentes situações que 
levam o aluno a uma reflexão sobre seus pró-
prios comportamentos.

A CRIANÇA E SUA IDENTIDADE

Descrição: Esta aula tem por objetivo traba-
lhar a individualidade e a identidade de cada 
pessoa, ajudando o educando a entender que 
cada pessoa possui características próprias, 
embora algumas tenham mesmo nome ou ida-
de.



GEOGRAFIA
CONHECENDO O AMBIENTE

Descrição: No decorrer dessa aula, os alunos 
estudam sobre as diversas paisagens das dife-
rentes regiões do nosso planeta, assim como o 
clima e a superfície características desses luga-
res. Além dessas diferenças de clima e região, 
são apresentadas algumas espécies de animais 
que vivem nesses locais. Os alunos também 
aprendem o que é relevo, quais são os tipos de 
relevo e suas características principais. 

ESTAÇÕES DO ANO

Descrição: Nesta aula, as crianças aprendem 
sobre as estações do ano e as principais carac-
terísticas de cada estação, tais como o clima, 
a vegetação, o comportamento dos animais. 
Além disso, os alunos identificam os alimentos 
mais consumidos em determinadas estações e 
as roupas utilizadas de acordo com a estação 
do ano.

O COTIDIANO E O TRABALHO

Descrição: Nesta aula, o aluno compreende 
qual a importância do trabalho na sociedade, 
aprende sobre algumas profissões, e realiza 
atividades que o ajuda a conhecer as caracte-
rísticas de diversos tipos de profissões.



3º ANO

CIÊNCIAS

ESTUDANDO OS ANIMAIS: ANIMAIS VER-
TEBRADOS E INVERTEBRADOS 

Descrição: Após conceituar e exemplificar o 
que são animais vertebrados e invertebrados, 
esta aula também aborda a classificação dos 
animais vertebrados em: mamíferos, aves, rép-
teis, anfíbios e peixes, além de propor ativida-
des de compreensão e avaliação do conteúdo 
trabalhado

O HABITAT DOS SERES VIVOS

Descrição: Através de textos, ilustrações e 
exercícios descontraídos e esta aula aborda 
o ambiente em que os animais vivem, levan-
do o aluno a relacionar as características do 
ambiente, como o clima, por exemplo, com a 
sobrevivência de determinados animais na-
queles locais.



CIÊNCIAS

CUIDANDO DA SAÚDE

Descrição:  A aula inicialmente apresenta com 
imagens e textos os cuidados que se deve ter 
com o corpo e a mente a fim de preservar a 
saúde. Em seguida, são trabalhados exercícios 
que reforçam o que foi aprendido sobre Higie-
ne Pessoal e Higiene Mental.

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Descrição: Usando exemplos bem cotidianos, 
cada um dos cinco sentidos é abordado de 
uma maneira clara e interativa demonstrando 
a relação de cada sentido com seu órgão cor-
respondente e a importância dos sentidos na 
vida do homem.

O HOMEM E OS ANIMAIS

Descrição: Esta aula inicia-se com um diálogo 
de um garotinho e sua mãe indo a uma loja de 
animais, nesse diálogo são abordadas as dife-
renças entre animais domésticos e silvestres. 
Tem por objetivo apresentar as diferenças en-
tre animais domésticos e animais selvagens, 
também como, a utilidade dos animais na vida 
do homem e os prejuízos que alguns animais 
podem causar.



CIÊNCIAS

A ÁGUA NA NATUREZA

Descrição: Colorida e divertida essa aula tra-
balha com o tema Água na Natureza e a impor-
tância dos recursos hídricos na vida do homem. 
No decorrer da aula os alunos se divertem, ao 
mesmo tempo, que aprendem sobre esse re-
curso tão importante para nossas vidas.

CONHECENDO AS CORES

Descrição: Esta é uma aula interativa sobre os 
tipos de cores, suas misturas e tonalidades. As 
crianças aprendem a criar novas cores, identi-
ficam cores frias e quentes, primárias e secun-
dárias, por meio de atividades lúdicas.

OS MATERIAIS NA NATUREZA E SUAS 
TRANSFORMAÇÕES

Descrição: Esta aula tem por objetivo apre-
sentar os tipos de materiais que podemos en-
contrar na natureza, como são transformados 
em objetos e como são utilizadas em nosso 
dia-a-dia, além disso, aprender que cada tipo 
de material possui características diferentes 
como: permeável, impermeável, resistente, 
mole, duro, frágil, elástico etc.



CIÊNCIAS

REPRODUÇÃO DOS SERES VIVOS

Descrição:  Estudar o ciclo de vida dos seres 
vivos e as formas de reprodução: se nascem 
de ovos, da barriga da mamãe ou por meio de 
sementes. E ainda, trabalhar o conceito de fa-
mília.



MATEMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO

Descrição: Esta aula trabalha o raciocínio ló-
gico, noções de semelhanças, sequências lógi-
cas, diferenças e agrupamentos relacionados 
a características, entre outras competências e 
habilidades matemáticas. Isso tudo, por meio 
de atividades estimulantes e interativas.

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Descrição: As figuras geométricas são o tema 
desta aula. São estudados os nomes, as carac-
terísticas e algumas construções possíveis a 
partir das formas geométricas. Nos exercícios, 
os alunos identificam figuras criadas a partir 
dessas formas, indicam o número de lados das 
formas geométricas e identificam em elemen-
tos do cotidiano a presença da geometria.

PRATICANDO AS QUATRO OPERAÇÕES

Descrição: Esta aula busca incentivar o gosto 
pela matemática por meio de atividades inte-
rativas envolvendo as quatro operações ma-
temáticas: adição, subtração, multiplicação e 
divisão.



MATEMÁTICA

NÚMEROS E OPERAÇÕES

Descrição: Por meio de atividades divertidas 
de completar, arrastar e clicar o aluno relem-
bra as operações matemáticas e conceitos 
como sucessor e antecessor,  decomposição, 
resolução de problemas e enigmas que favore-
cem o pensamento lógico e matemático.

ENTENDENDO GRÁFICOS E TABELAS

Descrição: Por meio desta aula, os alunos 
aprendem a criar e entender gráficos e tabe-
las, além de compararem valores entre eles, 
identificam e diferenciam gráficos de tabelas. 
Somando-se a isso, também passam a  inter-
pretar dados.

UM PASSEIO NO PARQUE

Descrição: Nesta aula o aluno, é envolvido 
num passeio pelo parque que o levará a re-
flexões matemáticas. Ele irá reconhecer as 
ordens numéricas crescentes e decrescentes, 
maior e menor, formas geométricas, além de 
aprender o funcionamento de um calendário.



LÍNGUA PORTUGUESA

ESTUDANDO A GRAMÁTICA

Descrição: Esta aula inicia-se com uma fábula 
e, partindo daí, são expostos os conceitos de 
separação de sílabas, sílabas átonas e tônicas 
e classificação das palavras de acordo com a 
quantidade de sílabas. Uma série de exercícios 
de liga pontos, arrastar e soltar, completar as 
sílabas, entre outros.

FOLCLORE E DIFERENÇAS DE LINGUAGEM.

Descrição: A aula inicia-se com um diálogo de 
duas crianças sobre personagens do folclore 
brasileiro. Em seguida, é trabalhado interpre-
tação do texto e compreensão de elementos 
do folclore popular. Além disso, aproveitando 
o discurso dos meninos do diálogo inicial, que 
moram no campo, é trabalhada a variação lin-
guística entre o campo e a cidade. 

ENCONTROS VOCÁLICOS E CONSONAN-
TAIS

Descrição: Esta aula inicia-se com a fábula que 
conta a história de um pequeno ratinho que 
ajuda o leão a se livrar dos caçadores. Em se-
guida trabalha com exercícios de interpretação 
do texto e um conjunto de atividades gramati-
cais sobre encontros vocálicos e consonantais.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

ARTIGOS E S COM SOM DE Z

Descrição: Esta aula inicia-se com uma fábula 
envolvendo um asno, uma raposa e um leão. 
Essa fábula dá subsídio para o trabalho com 
exercícios sobre artigos definidos e indefini-
dos, e identificação de palavras que se escre-
vem com S e Z.

ACENTO AGUDO, CIRCUNFLEXO E TIL 

Descrição: Esta aula trabalha a acentuação das 
palavras. No decorrer dela os alunos identifi-
cam os acentos: agudo, circunflexo. Também 
aprendem sobre o til. Realizam atividades de 
identificar, acentuar e classificar palavras de 
acordo com a acentuação correta. 

SINAIS DE PONTUAÇÃO

Descrição: Esta aula inicia-se com uma fábula 
do Galo e a Pedra Preciosa. A partir do texto 
abordado, os alunos estudam os sinais de pon-
tuação, aprendem a identificá-los e a aplicá-
-los conforme o contexto de cada frase.



LÍNGUA PORTUGUESA

SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS

Descrição: Por meio desta aula, os alunos 
aprendem o conceito de sinônimo e antônimo, 
e realizam diversas atividades interativas para 
colocarem em prática o conteúdo estudado.

GÊNEROS DO SUBSTANTIVO

Descrição: Nesta aula os alunos estudam os 
gêneros do substantivo (masculino e feminino) 
e realizam diversas atividades interativas para 
colocarem em prática o conteúdo estudado.

SINGULAR E PLURAL

Descrição: Nesta aula, os alunos realizam di-
vertidas atividades sobre a variação de núme-
ro das palavras. O singular e plural é aprendido 
e praticado de forma divertida e interativa.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

REVISANDO O ALFABETO

Descrição: Com atividades divertidas e intera-
tivas o aluno relembrará nesta aula as letras 
que compõem o alfabeto, bem como iden-
tificará vogais e consoantes, encontros con-
sonantais, além de revisar pontuação, ordem 
alfabética e a escrita das palavras, tais como 
palavras com F e com V.

GRAU DO SUBSTANTIVO

Descrição: Nesta aula os alunos estudam o 
grau do substantivo: grau normal, diminutivo 
e aumentativo, por meio de atividades diverti-
das como caça-palavras, arrastar-soltar, cruza-
dinha, liga-pontos, quebra-cabeça, etc.

ORGANIZANDO PALAVRAS

Descrição: Esta aula inicia-se com a história 
de uma menina e sua mochila, a partir da qual 
o aluno realiza atividades de interpretação de 
texto, formação de palavras e frases, ordem al-
fabética, entre outras.



LÍNGUA PORTUGUESA

GRAFEMAS M E N

Descrição: Nesta aula os alunos estudam os 
grafemas N e M. Aprendem que na nossa es-
crita utilizamos a letra M sempre antes das 
consoantes P e B e no final das palavras, e a 
letra N antes das demais consoantes.

ORTOGRAFIA: O USO DO R E RR, E DO S E 
SS

Descrição: Esta aula trabalha a ortografia com 
foco no uso do R e RR, e do S e SS. Os alunos 
aprendem que a pronúncia do R e do S pode 
variar de acordo com a posição ou a quantida-
de.



LÍNGUA PORTUGUESA HISTÓRIA

ONDE VIVEM AS PESSOAS 

Descrição: Onde vivem as pessoas? Esta aula 
descreve os diferentes lugares onde as pesso-
as vivem, especificamente o campo e as cida-
des pequenas e grandes. Ao apresentar esses 
lugares, a aula mostra, por meio das ativida-
des, textos e ilustrações, um panorama sobre 
os estilos de vida nesses locais.

IDENTIDADE BRASILEIRA: DESVENDANDO 
NOSSAS ORIGENS 

Descrição: Essa aula apresenta a história do 
Brasil, contada por uma personagem que vive 
em nosso país há mais de 500 anos, uma tar-
taruga marinha chamada Vovó Jurema, que 
conta a história do Brasil, sobre a vida dos po-
vos indígenas, a chegada dos portugueses, dos 
africanos, dos imigrantes e a mistura entre os 
povos que formaram nossa cultura.



GEOGRAFIA

O AMBIENTE URBANO

Descrição: Nesta aula o aluno é incentivado a 
conhecer as principais características de uma 
cidade, os serviços essenciais que precisam 
ser prestados à população de uma cidade, as 
localizações e elementos do lugar onde se vive 
são objetos desta aula. Por meio de textos e 
exercícios, são estudadas as estruturas básicas 
de uma cidade, como: segurança, saúde, co-
mércio etc.

SUPERFÍCIE TERRESTRE 

Descrição: Através de textos, ilustrações e 
atividades interativas os alunos são levados a 
compreender as formas de relevo existentes 
no nosso planeta e as consequências da ação 
do homem, que acabam modificando o relevo.

OS DIFERENTES MODOS DE VIDA 

Descrição: Conhecer como é a vida no campo 
e na cidade, e a relação entre os dois, as prin-
cipais características entre eles, tais como as 
áreas urbanas formadas por bairros e centros 
comerciais e as áreas rurais formadas por sí-
tios, fazendas e etc. Além disso, aprender so-
bre o trabalho no campo (agricultura, pecuária, 
pesca) e na cidade (serviços, comércio, tipos 
de indústrias) e a relação entre ambos e etc.



4º ANO

CIÊNCIAS

CUIDANDO DO PLANETA

Descrição: Por meio de atividades divertidas, 
as crianças se conscientizarão da importância 
de se preservar o planeta; aprenderão sobre os 
problemas ambientais e a como minimizá-los 
com pequenas ações cotidianas.

A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

Descrição: Nesta aula os alunos estudam so-
bre a alimentação dos animais, aprendem o 
que são animais carnívoros, herbívoros e oní-
voros, e ainda sobre os conceitos de caçadores 
e presas. Durante a aula, os alunos são convi-
dados a identificar os animais segundo os con-
ceitos estudados na aula.



CIÊNCIAS

DESCOBRINDO O UNIVERSO

Descrição: Por meio desta aula a criança inicia 
os estudos do Universo e do que existe nele, 
conhece o nome dos planetas, e outros astros 
existentes no universo. As atividades são di-
vertidas e chamam a atenção dos alunos para 
o assunto abordado.

ESTUDANDO OS VEGETAIS

Descrição: Por meio desta aula, a criança com-
preende todo o processo de respiração e trans-
piração dos vegetais, assim como o processo 
de fotossíntese, polinização e fecundação dos 
vegetais. A aula também aborda a função de 
determinadas partes da planta. Tudo isso atra-
vés de animações e exercícios que estimulam 
a aprendizagem do aluno.

A ORIGEM DOS ALIMENTOS E O SISTEMA 
DIGESTIVO

Descrição: No decorrer desta aula os alunos 
aprendem a classificar a origem dos alimentos: 
se eles são de origem animal, mineral ou ve-
getal. Também estudam o sistema digestivo, o 
caminho do alimento dentro do nosso corpo, 
etc.



CIÊNCIAS

CONHECENDO OS MATERIAIS

Descrição: Nesta aula os alunos conhecem, 
identificam e classificam os tipos de materiais, 
aprendendo, portanto, do que são feitos os 
objetos. Também aprendem as características 
de cada tipo de material e para que são utili-
zados. 

CADEIAS ALIMENTARES

Descrição: Nesta aula o aluno irá aprender so-
bre a dependência alimentar entre os seres vi-
vos, e como a transferência energética ocorre 
de um ser vivo ao outro por meio do alimento. 
Reconhecendo também os animais que são 
considerados produtores, consumidores e de-
compositores.



MATEMÁTICA

TRABALHANDO COM OPERAÇÕES 

Descrição: Esta aula apresenta um conjunto 
de atividades envolvendo as operações mate-
máticas básicas dentro de situações cotidianas 
e desafios para que os alunos resolvam, esti-
mulando assim o raciocínio matemático.

FORMAS, LINHAS E PONTOS

Descrição: Por meio de atividades, esta aula 
traz a formação de figuras geométricas a par-
tir de polígonos, descreve suas características 
como: quantidade de lados e pontas que eles 
têm, e também são propostas atividades en-
volvendo linhas perpendiculares, paralelas e 
ângulo reto.

MEDIDAS DO TEMPO

Descrição: Esta aula trabalha as medidas 
do tempo de maneira mais ampla: os alunos 
aprendem quais são as medidas e instrumen-
tos utilizados, aprendem a fazer cálculos utili-
zando essas medidas, etc.



MATEMÁTICA

TABUADAS E PROBLEMAS

Descrição: Esta aula trabalha com divertidas 
atividades que envolvem a prática de Tabua-
das e cálculos matemáticos com as operações 
básicas, focando a multiplicação.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

Descrição: Esta aula tem como objetivo rever 
conceitos de multiplicação e divisão, reforçan-
do a aprendizagem dessas operações com ati-
vidades interativas que envolvem situações do 
cotidiano com essas mesmas operações. 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO

Descrição: Nesta aula os alunos estudam o 
Sistema de Numeração Romano, aprendendo 
seu conceito, aplicação e utilização. Assim, os 
alunos aprendem a converter números roma-
nos para nosso sistema de numeração e vice-
-versa.



MATEMÁTICA

PASSEIO NO ZOOLÓGICO 

Descrição: Nesta aula, o aluno irá simular uma  
ida ao zoológico, passando pela bilheteria e                                                                                                                                                
seguindo as “pistas” das placas a fim   de  iden-
tificar o  caminho  (setor) correto onde vivem 
os diferentes tipos de animais. No final da aula, 
o aluno poderá distinguir os animais que vivem 
na  natureza ou em zoológicos e animais silves-
tres daqueles que podem ser  domesticados.



LÍNGUA PORTUGUESA

O SOLDADINHO DO CHUMBO

Descrição: esta aula é iniciada pela clássica 
história do Soldadinho de Chumbo, e a partir 
desta história trabalha leitura e interpretação 
de texto, tudo isso por meio de atividades in-
terativas e atraentes para os alunos.

SUBSTANTIVOS: COMUM, PRÓPRIO E CO-
LETIVO
  
Descrição: Esta aula trabalha com o conceito 
de substantivo e suas classificações em: co-
mum, próprio e coletivo. A aula possui diver-
sos exemplos ilustrados e atividades interati-
vas que reforçam o conteúdo da aula.

DÍGRAFO, NÚMERO DE SÍLABAS E SÍLABAS 
TÔNICAS

Descrição: Esta aula se inicia com a Fábula da 
Galinha e os Ovos de Ouro. Trabalha a separa-
ção silábica de palavras e classificação destas 
em tônicas ou átonas, identificação de dígra-
fos, e ainda classificação das palavras de acor-
do com o número de sílabas, monossílaba, dis-
sílaba, e pela sílaba tônica de cada uma delas, 
oxítona, paroxítona e proparoxítona.



LÍNGUA PORTUGUESA

ACENTUAÇÃO GRÁFICA: MONOSSÍLABOS 

Descrição: Iniciada por um poema de Cecí-
lia Meireles, esta aula trata da identificação e 
acentuação de monossílabos tônicos, possui 
diversas atividades interativas que reforçam o 
conteúdo da aula.

CONHECENDO O VERBO

Descrição: Esta aula aborda o conceito de ver-
bo, ajudando o aluno a compreender que ver-
bo é a palavra que indica ação, estado ou fe-
nômeno da natureza, e pode variar em pessoa 
e número. A aula também apresenta a classifi-
cação dos verbos segundo suas terminações, e 
ainda, a conjugação dos verbos de acordo com 
o tempo: passado, presente e futuro. Tudo isso 
é apresentado de maneira ilustrativa e reforça-
do com atividades interativas.

SÍLABA TÔNICA

Descrição: De maneira divertida, esta aula tra-
balha a identificação da sílaba tônica das pala-
vras, a ortografia e a separação de sílabas por 
meio de atividades de arrastar-soltar, liga-pon-
tos, preenchimento, entre outras.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

TRABALHANDO COM: CARACTERÍSTICAS 
E NOMES PRÓPRIOS

Descrição: Esta aula trabalha com a identifica-
ção de características de produtos observadas 
através dos nomes e embalagens. E também 
aborda a questão da diferença dos nomes co-
muns e próprios.  

NÚMERO DO SUBSTANTIVO: SINGULAR E 
PLURAL

Descrição: Por meio de divertidas ativida-
des os alunos praticam as noções de singular 
e plural em frases e palavras, identificando e 
classificando os elementos. A aula também 
traz atividade sobre as diferentes formas de se 
formar o plural e o uso dos artigos em palavras 
no plural.

GÊNERO DO SUBSTANTIVO: MASCULINO 
E FEMININO

Descrição: Nesta aula os alunos estudam as 
diferenças das formas masculinas e femininas 
para as palavras. Com cruzadinhas, jogos de 
arrastar, completar e ligar pontos as crianças 
se divertem enquanto praticam o uso dos gê-
neros.



LÍNGUA PORTUGUESA

ANTÔNIMO E SINÔNIMO

Descrição: Por meio desta aula os alunos 
aprendem o conceito de sinônimo e antônimo, 
e realizam diversas atividades interativas para 
colocarem em prática o conteúdo estudado.

ACENTUAÇÃO GRÁFICA – MÓDULO 2

Descrição: Nesta aula os alunos estudam a 
acentuação das palavras oxítonas, paroxíto-
nas e proparoxítonas. A aula possui atividades 
como cruzadinhas, jogos de arrastar, comple-
tar e caça-palavras, para que as crianças se 
divirtam enquanto praticam a acentuação das 
palavras.

ORTOGRAFIA: SONS DO X

Descrição: Nesta aula os alunos estudam a le-
tra X e os diferentes sons que essa letra pode 
ter, de acordo com a maneira em que é utiliza-
da na escrita das palavras.



LÍNGUA PORTUGUESA HISTÓRIA

PASSADO PRESENTE E FUTURO

Descrição: Esta aula trabalha noções de tem-
po (Passado, Presente e Futuro), o que são 
esses conceitos e onde estão presentes em 
nosso cotidiano. Os alunos também realizam 
exercícios sobre as horas, dias da semana, me-
ses, etc.

EUROPA E AS NAVEGAÇÕES

Descrição: A aula mostra aos educandos como 
os portugueses e espanhóis conquistaram o 
novo mundo, quais as intenções que tinham 
ao partir para o mar; além de abordar a pro-
pagação do cristianismo e a busca pelo ouro 
e especiarias que culminou na assinatura do 
Tratado de Tordesilhas, para evitar um conflito 
pela posse das terras.



GEOGRAFIA

DESCOBRINDO O BRASIL 

Descrição: Nesta aula os alunos estudam al-
gumas características do nosso país, como 
localização geográfica, dimensões, estados na-
cionais, dados gerais, como população, nome 
oficial e outras. A aula também explora as regi-
ões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nor-
te e Nordeste e os Estados localizados nessas 
regiões, tudo com mapas ilustrativos.

O TRABALHO NO CAMPO 

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem so-
bre o trabalho no campo, sobre o que é pe-
cuária e agricultura e a importância dessas 
atividades para a sociedade. A aula contém 
atividades interativas que abordam o conteú-
do de maneira atrativa para o aluno.

O PLANETA TERRA

Descrição: Compreender o sistema solar como 
um todo, aprofundando os conhecimentos so-
bre a água em nosso planeta e a localização de 
continentes. Entender as mudanças físicas do 
ambiente incluindo os movimentos sísmicos 
(terremotos) e catástrofes naturais.



GEOGRAFIA

REPRESENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E MOVI-
MENTOS DA TERRA

Descrição: Com esta aula o educando irá re-
conhecer a localização dos continentes no pla-
nisfério e as linhas imaginárias que cortam a 
Terra. Reconhecerá os hemisférios e seus tró-
picos tendo em vista as proporções apresen-
tadas nas planificações, e conhecerá também 
os movimentos de Rotação e Translação que a 
Terra realiza suas consequências gerando dias 
e noites e estações do ano.



5º ANO

CIÊNCIAS

A MATÉRIA NO UNIVERSO

Descrição: O objetivo desta aula é trabalhar o 
conceito de matéria, como ela é encontrada na 
natureza e como se dá sua transformação de 
um estado para outro. A aula é possui ativida-
des interativas que reforçam a aprendizagem 
do aluno.

A TERRA NO UNIVERSO, LOCALIZAÇÃO E 
MOVIMENTOS

Descrição: Esta aula aborda os seguintes te-
mas: movimentos realizados pelos astros e 
suas consequências, definição de satélites, 
planetas e estrelas, localização de planetas e 
pontos cardeais. Os exercícios são interativos 
e reforçam a aprendizagem do aluno.



CIÊNCIAS

O CORPO HUMANO - APRESENTAÇÃO DO 
HOMEM

Descrição: Esta aula tem por objetivo apre-
sentar ao aluno o corpo humano, a subdivisão 
do corpo em categorias, seus órgãos e a im-
portância destes. Os exercícios são interativos 
e reforçam a aprendizagem do aluno.

SAÚDE E HIGIENE

Descrição: O objetivo desta aula é alertar os 
alunos sobre a importância de manter hábitos 
de higiene, e levá-lo a compreender o que é 
necessário para manter a saúde das pessoas 
e, também, abordar o conceito de saneamen-
to básico e explicar o funcionamento de uma 
rede de esgotos, da coleta de lixo e de uma 
estação de tratamento de água.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Descrição: Esta aula trata sobre a importân-
cia de uma alimentação saudável para a saúde 
do nosso corpo, sobre a origem dos alimentos 
(animal, vegetal e mineral) e sobre os tipos de 
alimentos (energéticos construtores e regula-
dores). 



CIÊNCIAS

CUIDANDO DA SAÚDE: AS DOENÇAS

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem so-
bre alguns tipos de doenças: quais são os se-
res transmissores dessas doenças, como são 
transmitidas, e como podemos evitá-las. Nes-
ta aula são abordados assuntos relativos às 
doenças, tais como a dengue, a cólera, a AIDS, 
a tuberculose, algumas doenças causadas por 
vermes, etc.

POLUIÇÃO DO AR E CONTAMINAÇÃO DA 
ÁGUA

Descrição: Esta aula o aluno aprende sobre 
como a poluição acontece, quais as consequ-
ências dessas práticas e em como elas afetam 
o meio ambiente, consequentemente afetan-
do os seres humanos.



MATEMÁTICA

PROBLEMAS E CLASSIFICAÇÃO DE FRA-
ÇÕES

Descrição: Esta aula trabalha as operações 
matemáticas através de problemas cotidianos 
e aborda ainda o conceito de fração, propondo 
exercícios práticos e interativos. 

REVENDO AS OPERAÇÕES: ADIÇÃO E SUB-
TRAÇÃO

Descrição: Nesta aula são propostas ativi-
dades de subtração e adição através de pro-
blemas e situações do cotidiano das pessoas. 
O objetivo principal desta aula é reforçar a 
aprendizagem dessas operações matemáticas 
básicas e estimular o raciocínio do aluno por 
meio de desafios. 

NÚMEROS PRIMOS

Descrição: O objetivo desta aula é auxiliar o 
aluno a compreender o conceito de números 
primos, e ainda auxiliar o aluno para que ele 
seja capaz de identificar e classificar quais são 
os números primos. As atividades são intera-
tivas.



MATEMÁTICA

NÚMEROS FRACIONÁRIOS MÓDULO I

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem 
o conceito de fração e como é feita a leitura 
de uma fração. As atividades são interativas 
e envolvem situações do cotidiano, facilitan-
do assim a aprendizagem do aluno. Essa é a 
primeira aula de uma sequência de cinco aulas 
sobre fração, e a cada aula o conteúdo é apro-
fundado um pouco mais.

NÚMEROS FRACIONÁRIOS MÓDULO II: 

Descrição: Nesta aula os alunos aprofundam 
um pouco mais o estudo sobre frações e apren-
dem a classificar e identificar frações próprias 
e frações impróprias. As atividades são intera-
tivas e envolvem situações do cotidiano, faci-
litando assim a aprendizagem do aluno. Essa 
é a segunda aula de uma sequência de cinco 
aulas sobre fração, e a cada aula o conteúdo é 
aprofundado um pouco mais.

NÚMEROS FRACIONÁRIOS MÓDULO III:

Descrição: Nesta aula os alunos aprofundam 
um pouco mais o estudo sobre frações, apren-
dendo sobre números mistos e a realizar com-
parações entre frações, e ainda aprendem a 
identificar frações equivalentes. As atividades 
são interativas e envolvem situações do co-
tidiano, facilitando assim a aprendizagem do 
aluno. Essa é a terceira aula de uma sequência 
de cinco aulas sobre fração.



MATEMÁTICA

NÚMEROS FRACIONÁRIOS MÓDULO IV: 

Descrição: Nesta aula os alunos aprofundam 
ainda mais o estudo sobre frações estudando 
operações com frações. Eles aprendem como 
são realizadas adições e subtrações com fra-
ções, e colocam em prática o que aprenderam 
realizando atividades interativas que envol-
vem situações do cotidiano, facilitando assim 
a aprendizagem do aluno. Essa é a quarta aula 
de uma sequência de cinco aulas sobre fração.

NÚMEROS FRACIONÁRIOS MÓDULO V:

Descrição: Nesta aula os alunos aprofundam 
ainda mais o estudo sobre frações estudando 
frações de quantidades. As atividades são in-
terativas e envolvem situações do cotidiano, 
facilitando assim a aprendizagem do aluno. 
Essa é a quinta aula de uma sequência de cin-
co aulas sobre fração.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E, VA-
LOR ABSOLUTO E VALOR RELATIVO

Descrição: Fazer uma revisão sobre numera-
ção decimal, ordem e classe a que pertencem 
os algarismos de um número, leitura de núme-
ros acima de 1 000, composição e decompo-
sição dos números, e ainda trabalhar o valor 
absoluto e relativo dos algarismos.



MATEMÁTICA

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS E SUAS SUPERFÍ-
CIES

Descrição: Esta aula apresenta alguns sólidos 
geométricos e alguns conceitos relacionados a 
eles, tais como aresta, face e vértice, além de 
relacionar os sólidos geométricos com objetos 
do nosso cotidiano. As atividades no decorrer 
da aula são interativas e contribuem para uma 
efetiva aprendizagem do aluno.

SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem a 
usar nosso sistema monetário, além de prati-
car as operações básicas como adição, subtra-
ção, multiplicação e divisão em atividades que 
simulam situações do nosso cotidiano.

NUMERAÇÃO ORDINAL

Descrição: Esta aula trabalha a numeração or-
dinal por meio de situações do cotidiano da 
criança, além de estimular a leitura e escrita 
dos números ordinais. Os exercícios são in-
terativos e buscam estimular a aprendizagem 
dos alunos.



MATEMÁTICA MATEMÁTICA

NÚMEROS DECIMAIS

Descrição: Nesta aula os alunos estudam os 
números decimais,  aprendem o conceito de 
numeração decimal, suas representações e lei-
tura. Também aprendem a realizar operações 
de adição e subtração envolvendo os números 
decimais, e ainda, identificam situações coti-
dianas em que utilizamos os números deci-
mais.

ESTUDANDO GEOMETRIA: ÂNGULOS E RE-
TAS

Descrição: Nesta aula aluno irá aprender o 
conceito de ângulo e reta, e também que a 
unidade de medida de um ângulo é o grau e o 
instrumento utilizado para medi-lo é o trans-
feridor e, também, como utilizar o transferidor 
e os tipos de ângulos: reto, agudo e obtuso. 
Além disso, estudar os tipos de retas: paralelas 
e perpendiculares.

DESAFIOS MATEMÁTICOS

Descrição: Nesta aula o aluno estudará o sis-
tema de numeração decimal, considerando 
ordens, classes etc., resolverá problemas com 
estimativas, fará cálculos mentais e praticará 
as noções de comparação e ordenação de nú-
meros.



MATEMÁTICA

DESCOBERTAS DE JOANA

Descrição: Esta aula apresenta alguns sólidos 
geométricos e alguns conceitos relacionados a 
eles, tais como aresta, face e vértice, além de 
relacionar os sólidos geométricos com objetos 
do nosso cotidiano. As atividades no decorrer 
da aula são interativas e contribuem para uma 
efetiva aprendizagem do aluno.



MATEMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA

TRABALHANDO COM NÚMERO DE SÍLA-
BAS

Descrição: Esta aula traz trabalha a constitui-
ção das palavras com sílabas, a classificação 
das palavras quanto ao número de sílabas (mo-
nossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas) 
e quanto a intensidade (oxítonas, paroxítonas 
e proparoxítonas).

SUBSTANTIVO, ADJETIVO E LOCUÇÃO AD-
JETIVA

Descrição: O objetivo desta aula é auxiliar o 
aluno a compreender os conceitos de substan-
tivo, adjetivo e locução adjetiva. Os exercícios 
são interativos e estimulam o aluno a identifi-
car substantivos, adjetivos e locução adjetiva.

SUBSTANTIVO, CLASSIFICAÇÕES, DERIVA-
ÇÃO E ADJETIVOS

Descrição: Esta aula trabalha o conceito de 
substantivo e suas classificações em: próprio, 
comum, simples, composto, primitivo, deriva-
do, concreto, abstrato e coletivo. A aula tra-
balha também com o conceito de adjetivo e 
propõe atividades que reforçam o aprendizado 
do conteúdo.



LÍNGUA PORTUGUESA

ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO

Descrição: Esta aula trabalha com ortografia 
e acentuação, reforçando a aprendizagem da 
pronúncia da letra X, a utilização dos grafemas 
M e N, e do R e RR nas palavras. E ainda refor-
ça a aprendizagem sobre sílabas tônicas, acen-
tuação e ordem alfabética. 

PRONOMES

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem 
sobre pronomes demonstrativos e pronomes 
possessivos, diferenciando-os e aplicando-os 
em diversas atividades de acordo com a pes-
soa do discurso. A aula possui diversas ilustra-
ções, história em quadrinhos e atividades inte-
rativas que reforçam a aprendizagem do aluno.

TEMPOS VERBAIS

Descrição: O objetivo desta aula é ajudar o 
aluno a compreender o conceito de verbo, e os 
tempos verbais (pretérito - presente - futuro). 
A aula também trabalha com a conjugação dos 
verbos. As atividades propostas para abordar 
o assunto são atrativas para as crianças, esti-
mulando ainda mais a aprendizagem.



LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA

PRONOMES PESSOAIS

Descrição: Nesta aula o aluno aprende sobre 
pronomes pessoais e pronomes pessoais de 
tratamento, as atividades são muito divertidas 
e ajudam o aluno a compreender em qual situ-
ação devemos utilizar cada pronome.

ADVÉRBIOS

Descrição: Esta aula tem como objetivo auxi-
liar o aluno na compreensão do conceito de 
advérbio e locuções adverbiais. No decorrer 
da aula o aluno também aprende a identificar 
e classificar os advérbios de acordo com a in-
dicação que apresenta, de tempo, modo, lugar, 
afirmação, negação, dúvida, ou intensidade.

ESTUDANDO ENCONTRO CONSONANTAL, 
ENCONTRO VOCÁLICO E DÍGRAFO

Descrição: Nesta aula o aluno aprende o con-
ceito de encontro consonantal, encontro vocá-
lico e dígrafo, em seguida, coloca em prática o 
conteúdo estudado realizando atividades inte-
rativas que reforçam a aprendizagem.



LÍNGUA PORTUGUESA

FRASE, ORAÇÃO, SUJEITO E PREDICADO

Descrição: Esta aula tem como objetivo com-
preender e conceituar frase e oração, identifi-
car os elementos básicos da oração e enten-
der a função do sujeito e do predicado, além 
de contribuir para que o educando perceba a 
concordância verbal entre o sujeito e o verbo 
da oração.



LÍNGUA PORTUGUESA HISTÓRIA

A HISTÓRIA DO BRASIL

Descrição: Nesta aula os alunos estudam a 
História do Brasil: desde a chegada dos por-
tugueses ao Brasil, a vida dos povos indígenas 
naquela época, a exploração e colonização do 
Brasil e as capitanias hereditárias. Para ajudar 
os alunos a compreenderem o conteúdo a aula 
conta com diversos exercícios interativos.

PRIMEIRO REINADO 

Descrição: Esta aula conta a história do Pri-
meiro Reinado, também conhecido como Pri-
meiro Império, no Brasil. Entre os assuntos 
abordados temos a primeira Constituição Fe-
deral, etc.

OS ÍNDIOS ANTES DO DESCOBRIMENTO

Descrição: Por meio dessa aula os alunos estu-
dam como era o modo de vida dos índios antes 
da chegada dos portugueses ao Brasil. Deste 
modo, o aluno passa a conhecer o modo de 
vida indígena: o trabalho, a organização po-
lítica, os deuses, as festas, etc. A aula ainda 
apresenta um panorama da vida dos povos in-
dígenas na atualidade e o legado que eles nos 
deixaram. 



HISTÓRIA

MEDINDO O TEMPO

Descrição: Esta aula tem como objetivo ajudar 
o aluno a compreender a finalidade de medir o 
tempo e como se mede. Nesta aula, os alunos 
também estudam os instrumentos usados para 
medir o tempo e suas origens, e conhecem al-
gumas curiosidades sobre o tema em questão.
 

O POVO BRASILEIRO

Descrição: Nesta aula, os alunos aprendem 
sobre a pluralidade cultural do Brasil, estudan-
do a origem do povo brasileiro e como se for-
mou nossa cultura. Além disso, a aula aborda 
curiosidades sobre povos das diversas etnias 
que vieram para o Brasil, tudo isso por meio de 
animações e exercícios interativos

A HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA

Descrição: Nesta aula os alunos estudam a 
História Afro-brasileira, aprendem sobre sua 
origem e cultura. Além disso, a aula aborda 
curiosidades sobre povos africanos e suas he-
ranças culturais para o Brasil, e trata de temas 
como a abolição da escravatura e personagens 
como Quilombo dos Palmares.



GEOGRAFIA

CONHECENDO O BRASIL E SUA AGRICUL-
TURA

Descrição: Esta aula apresenta um estudo so-
bre as regiões do Brasil, Estados e capitais, e 
também sobre as principais atividades agríco-
las de cada região: os produtos mais cultivados 
e os Estados que são seus maiores produtores.

VEGETAÇÃO BRASILEIRA

Descrição: Esta aula apresenta a vegetação 
brasileira, quais são as principais formações 
vegetais em nosso país e em quais regiões do 
país estão localizadas. Além disso, os alunos 
estudam quais as principais características 
dessas vegetações e qual a relação da vegeta-
ção com o homem.

O HOMEM EXPLORANDO AS RIQUEZAS 
DA NATUREZA - EXTRATIVISMO

Descrição: Esta aula facilita a compreensão da 
necessidade da natureza para a sobrevivência 
humana. Demonstra o que o homem pode ex-
trair da natureza e para quê, e também quando 
isto pode lhe ser prejudicial.



GEOGRAFIA

O HOMEM EXPLORANDO AS RIQUEZAS 
DA NATUREZA - O LITORAL 

Descrição: Esta aula apresenta como o homem 
explora as riquezas da natureza litorânea. O 
aluno vai aprender de forma atrativa: o que 
é o litoral, quais os tipos de relevo e recursos 
naturais que podemos encontrar no litoral, e 
quais as formas de se explorar esses recursos.

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS

Descrição: Nesta aula os alunos aprendem o 
que são movimentos migratórios e a diferen-
ça entre migrantes, emigrantes e imigrantes. 
Além disso, estudam a migração campo-cida-
de e a migração cidade-cidade e os principais 
motivos que levam a migração. 

O MUNICÍPIO

Descrição: Esta aula apresenta a estrutura de 
um município e suas principais características. 
O aluno aprende que um município pode ser 
constituído por áreas rurais e urbanas, além 
disso, identificam as principais características 
e diferenças entre a área rural e urbana do mu-
nicípio, como são os bairros, os grandes cen-
tros urbanos, a vida no campo, a relação cam-
po-cidade, etc.



GEOGRAFIA

MUNICÍPIO: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Descrição: Esta aula apresentara como é or-
ganizada a gestão de um município: quem 
governa o município, qual a função do poder 
legislativo e do poder executivo, qual o papel 
do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secre-
tários. Conhecer os principais serviços públi-
cos e como são mantidos pelas verbas arreca-
dadas, ou seja, por meio dos impostos e ainda, 
aprender sobre os direitos e deveresdos cida-
dãos.

BRASIL, O PAÍS DAS DIVERSIDADES

Descrição: Conhecer, compreender e identifi-
car as  diversidades natural (paisagens), cultu-
ral e social do Brasil e sua população.



TECLE+

ESTUDANDO A SÍLABA “BA” – COMO SE ES-
CREVE

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
o reconhecimento das sílabas. Ele aprenderá a 
localizar e associar os sons da sílaba “BA” de 
acordo com os objetos apresentados.

ESTUDANDO A SÍLABA “BE” – COMO SE ES-
CREVE

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
o reconhecimento das sílabas, além de locali-
zar e associar os sons da sílaba “BE” de acordo 
com os objetos apresentados.

ESTUDANDO A SÍLABA “BI” – COMO SE ES-
CREVE

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
o reconhecimento das sílabas. Ele aprenderá 
a localizar e associar os sons da sílaba “BI” de 
acordo com os objetos apresentados.



ESTUDANDO A SÍLABA “BO” – COMO SE 
ESCREVE

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
o reconhecimento das sílabas. Ele aprenderá a 
localizar e associar os sons da sílaba “BO” de 
acordo com os objetos apresentados.

ESTUDANDO A SÍLABA “BU” – COMO SE 
ESCREVE

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá sobre 
o reconhecimento das sílabas. Ele aprenderá a 
localizar e associar os sons da sílaba “BU” de 
acordo com os objetos apresentados.

CASTELO DAS LETRAS – CRUZADINHAS

Descrição: Nesta aula o aluno aprenderá so-
bre o reconhecimento das palavras. Usando as 
consoantes e vogais. O aluno terá o desafio de 
como formar as palavras do dia a dia.
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