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• Trabalhar com as regras, a lista de compras e as cartas do jogo Piquenique como 
suporte textual para atividades de leitura, escrita, compreensão de sentido, produção 
de textos artísticos, listas de compras, com ou sem a mediação do professor.

• Ler, compreender e produzir recados, avisos, convites e cartazes, planejar slogans e 
peça de campanha para mobilização sobre o calendário de atividades e ações refer-
ente a aplicação do jogo Piquenique que possam ser repassados oralmente. 

• Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros as atividades e experiências com o jogo 
Piquenique.

• Escrever listas de regras e regulamentos que organizam as atividades realizadas 
com o jogo Piquenique, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã.

• Escrever fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos 
digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre 
outros gêneros do campo jornalístico, referentes às atividades e experiências com o 
jogo Piquenique realizadas em sua escola.

• Planejar e produzir entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, tendo como referência os relatos de experiências com o jogo Piquenique 
e repassá-los oralmente.

1o ano

Jogos de Educação Financeira
Alinhamento Pedagógico – BNCC

Atividades sugeridas

LÍNGUA PORTUGUESA - 1o ANO
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

Escrita (comparti-
lhada e autônoma)

Protocolos de leitura

Decodificação/Fluência de leitura

Formação de leitor

Compreensão em leitura

Correspondência fonema/grafema

Construção do sistema alfabé-
tico/ Convenções da escrita

Construção do sistema 
alfabético/ Estabelecimento de 
relações anafóricas na referen-
ciação e construção da coesão

Escrita autônoma e  
compartilhada

Escrita compartilhada

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e interesses.

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organi-
zam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosi-
dades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, consi-
derando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comuni-
dade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

Habilidades desenvolvidas
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Análise linguística/
semiótica (Alfabeti-
zação)

Oralidade

Produção de textos

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil

Construção do sistema alfabético

Construção do sistema alfabé-
tico e da ortografia

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ Acentuação

Segmentação de palavras/
Classificação de palavras por 
número de sílabas

Pontuação

Sinonímia e antonímia/Morfo-
logia/Pontuação

Forma de composição do texto

Produção de texto oral

Planejamento de texto oral 
Exposição oral

(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros 
gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.

(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação.

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de signifi-
cado (antonímia).

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, 
a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais e escri-
tos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de monta-
gem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao 
público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.

(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunica-
tiva e o tema/assunto/finalidade do texto.
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• Realizar diversas atividades de contagem de rotina, em ordem ascendente e de-
scendente, utilizando os dados, a trilha e as américas, a partir de atividades com o 
jogo de tabuleiro Piquenique.

• Utilizar procedimentos para compreensão do sistema de numeração decimal e de-
senvolver estratégias de cálculos para comprar a maior quantidade de alimentos para 
levar a seu Piquenique. 

• Utilizar procedimentos para resolver problemas de adição e subtração como por 
exemplo: Com quantas américas iniciei o jogo Piquenique? Com quantas américas 
terminei? Quantas américas utilizei para comprar os alimentos? Quem ficou com mais 
e quem ficou com menos américas?

• Percorrer a trilha numérica do jogo enfrentando os vários desafios, descrevendo 
a sua localização e a dos seus amigos em relação ao seu pião no tabuleiro como: 
quem está atrás, em frente, quantas casas faltam para alcançar o amigo ou chegar ao 
parque, entre outras.

• Fazer a relação entre o valor das américas do jogo Piquenique e o valor do Real 
(moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil).

• Pesquisar o preço em Reais dos produtos da lista de compras de cada jogador.

• Construir tabelas representando os alimentos mais consumidos e representar de 
forma gráfica os vencedores do jogo Piquenique.

MATEMÁTICA - 1o ANO

Números Contagem de rotina

Contagem ascendente e 
descendente

Reconhecimento de números 
no contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de ordem 
ou indicação de código para a 
organização de informações

Quantificação de elementos de 
uma coleção: estimativas, con-
tagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e 
comparação

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que 
os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um 
a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

Atividades sugeridas

Habilidades desenvolvidas
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Geometria

Grandezas e  
medidas

Probabilidade e 
estatística

Leitura, escrita e comparação 
de números naturais (até 100)

Reta numérica

Construção de fatos funda-
mentais da adição

Composição e decomposição 
de números naturais

Problemas envolvendo difer-
entes significados da adição e 
da subtração (juntar, acrescen-
tar, separar, retirar)

Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, utilizando 
diversos pontos de referência 
e vocabulário apropriado

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e 
moedas

Leitura de tabelas e de gráfi-
cos de colunas simples

Coleta e organização de 
informações

Registros pessoais para 
comunicação de informações 
coletadas

((EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações 
de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.

(EF01MA06) Construir fatos fundamentais da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo 
para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás. 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do 
estudante.

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por 
meio de representações pessoais.
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• Trabalhar as características dos diferentes materiais representados nas cartas do 
jogo Piquenique.

• Identificar e dialogar sobre os hábitos de higiene que devemos ter para realizar um 
piquenique.

CIÊNCIAS - 1o ANO

Matéria e energia

Vida e evolução

Características dos materiais

Corpo humano

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano.

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e 
orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

• Realizar o resgate cultural referente à atividade do piquenique nas praças e 
parques das cidades.

• Localizar pontos de referência no tabuleiro do jogo Piquenique e indicar suas 
direções.

GEOGRAFIA - 1o ANO

O sujeito e seu lugar no 
mundo

Formas de representação 
e pensamento espacial

O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares

Pontos de referência

(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando referenciais espaciais (frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

Atividades sugeridas

Habilidades desenvolvidas

Atividades sugeridas

Habilidades desenvolvidas
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Atividades sugeridas

• Aproveitar o tema proposto pelo jogo para dialogar sobre os papéis de cada um na 
realização de um piquenique, fortalecendo os vínculos de amizade e responsabilidade.

• Aproveitar o tema proposto pelo jogo para dialogar com os estudantes sobre o 
piquenique “Ontem e hoje”.

HISTÓRIA - 1o ANO

Mundo pessoal: meu lugar 
no mundo

Mundo pessoal: eu, meu 
grupo social e meu tempo

Os vínculos pessoais: as diferentes formas de organização familiar e as 
relações de amizade

A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e es-
pacial: os jogos e brincadeiras como forma de interação social e espacial

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacio-
nados à família e à escola.

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
atuais e de outras épocas e lugares.

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Habilidades desenvolvidas

EXPEDIENTE

Direção editorial: Luis Eduardo Salvatore e Danielle Haydée
Elaboração: Andy de Santis e Zenaide Campos
Projeto gráfico e edição: Diogo Salles Amaral

VEJA MAIS
www.vamosjogareaprender.com.br
blog.vamosjogareaprender.com.br
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