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MAPA DE CONTEÚDOS E OBJETIVOS 2º BIMESTRE 2019 — 2º ANO 

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

“... dar, a todos, o mesmo ponto de partida.  

Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” 

Mário Quintana 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Todas as atividades que os estudantes realizam na escola, nas diversas áreas de 

conhecimento, estão relacionadas com objetivos de aprendizagem. 

Neste documento, listamos as habilidades (objetivos de aprendizagem)  que seu(sua) filho(a) 

deverá desenvolver neste bimestre. Além das habilidades, registramos os objetos de conhecimento 

(conteúdos) mais significativos que serão vistos ao longo do bimestre e, também, algumas 

indicações de referências para o estudo. 

 Esta lista de objetos de conhecimento e habilidades é uma forma de orientar a organização 

do estudo diário de seu(sua) filho(a), não apenas para a realização de provas. Uma lista igual a 

esta, de cada componente curricular, será afixada nos cadernos dos alunos, para que construam 

legendas de orientação, façam anotações importantes e possam consultá-la durante todo o 

bimestre, como forma de acompanhar e nortear o andamento dos estudos realizados em sala.  

O objetivo deste documento é aproximar as famílias do currículo da escola, para que os 

senhores possam, ainda mais de perto, acompanhar seu(sua) filho(a) tanto no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola quanto no seu preparo para a participação nos momentos privilegiados de 

estudo: as provas. 

Lembramos que o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o planejamento 

feito pelos professores precisa ser flexível, ou seja, poderá ser alterado de acordo com a 

necessidade e/ou com os progressos dos estudantes de sua turma durante o processo de 

aprendizagem. Caso isso aconteça, as pequenas alterações serão registradas no mapa de objetos 

de conhecimento e habilidades afixado no caderno do(a) estudante.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos aos exercícios e trabalhos que serão propostos 

aos estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem a 

professora ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

 

Com amizade, 

Equipe pedagógica CIMAN 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

 
* Leitura e escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 

Leitura de imagens 

 Identificar a função social de textos que circulam 
em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente. (EF15LP01) 
 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. (EF15LP18) 
 Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF12LP08) 

Página 

94 a 96 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

 

 

Textos narrativos 

Contos de fadas 

Elementos da narrativa 

Narrador 

Personagens 

 Ler, com o auxílio da professora, textos de variados 
tipos e gêneros, compreendê-los e interpretá-los. 
 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. (EF12LP02) 
 Estabelecer expectativa em relação ao texto que 
vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra, confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e durante 
a leitura de textos. (EF15LP02) 
 Reconhecer que os textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. (EF15LP15) 
 Ler e compreender, em colaboração com colegas e 
com ajuda do professor e, mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte. 
(EF15LP16) 
 Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa 
ficcional e sua resolução 
 Desenvolver habilidades para a crítica e/ou 
apreciação (fundamentada por argumentação 
consistente) dos textos que lê.   
 

Página 

147 a 151 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades  

em folha 

 

História em quadrinhos 

Balões de fala 

Balões de pensamento 

 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). (EF15LP14) 

 

Página 

101 e 102 

107 

111 a 125 

152 a 158 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Textos em versos 

Parlendas 

Poemas (versos, 

estrofe, rima) 

Cantigas de roda 

Trava-língua 

 Ler e compreender com certa autonomia cantigas, 
letras de canção, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto relacionando a sua forma 
de organização sua forma de organização à sua 
finalidade. (EF02LP12) 
 Apreciar poemas visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagramação das letras, pelaas 
ilustrações e por outros efeitos visuais. (EF15LP17) 
 Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo 
imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e 
fruição. (EF12LP18) 
 Reconhecer, em textos versificados, rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, 
comparações, relacionando-as com sensações e 
associações. (EF12LP19) 

 

Página 

137 a 140 

142 a 147 

174 

 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

 

Calendário, agenda, 
convite e bilhete 

 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. (EF12LP04) 
 Planejar e produzir cartazes e folhetos para 
divulgar eventos da escola ou da comunidade, 
utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais 
e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto de texto. (EF02LP18) 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades 

em folha 

*Produção de texto/ Escrita 
(compartilhada e autônoma) 

Textos narrativos (conto de 

fadas) 

Planejamento, 

produção, revisão e 
edição de textos. 

Coerência de ideias 

Adequação à 
proposta 

Legibilidade da letra 

Uso de letra inicial 

maiúscula (início de 
frases e para indicar 
nomes de pessoas e 
lugares). 

 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual o portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema, 
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 
que for preciso informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos, os dados e as 
fontes pesquisadas. (EF15PL05) 
 Produzir reescritas de contos conhecidos 
atentando para as características do texto e para os 
aspectos previstos no planejamento da escrita. 
 Organizar as frases e as ideias em parágrafos. 

 
 
 

Projeto de 
escrita  

 
 
 
 
 
 
 
 

Portfólio 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Uso adequado da 

pontuação. 

Atribuição de falas a 

personagens. 
 

 Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo 
e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP06) 
 Editar a versão final do texto, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou 
digital. (EF15PL07) 
 Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de 
palavras conhecidas ou com estrutura silábicas já 
dominadas, letras maiúsculas em início de frase e em 
substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação. (EF02LP01) 
 Planejar e produzir pequenos relatos de 
observação de processos, de fatos, de experiências 
pessoais, mantendo as características do gênero, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF02PL14) 
 Observar escritas convencionais, comparando-as 
às suas produções escritas, percebendo semelhanças 
e diferenças. (EF01LP03) 

 
Registros 

no 
caderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
em folha 

 * Oralidade 
 

Leitura de imagens 

 
 
 

 Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes à imagem 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP10) 
 Identificar finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). (EF15LP13) 

 
 

Páginas 

94  96 

Leitura compartilhada  Reconhecer as características da conversação 
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionanado e utilizando, durante a conversação 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. (EF15LP11) 
 Atribuir significado a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala como direção do 
olhar, risos, gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz. (EF15LP12). 
 Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. (EF15LP19) 

 

Projeto 
Leitores 

para 
Sempre 

 

Meu pai 

Ag’wã. 

Lembranças 

da Casa de 

Conselho. 

Textos em versos 

Poemas 

Cantigas de roda 
Jogral  

 Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e 
à melodia. (EF02LP15) 

 

Página 

108 110 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Textos narrativos 

Contos de fadas 

Contos populares 

 Recontar, com adequação, o conteúdo de textos 
lidos. 
 Manifestar opiniões e experiências, oralmente, com 
clareza e adequação. 
 Estabelecer relação entre a linguagem oral e a 
escrita. 
 Produzir reescritas de contos conhecidos 
atentando para as características do texto e para os 
aspectos previstos no planejamento da escrita. 

Página 

147 a 151 

 

* Análise linguística/ 
semiótica (Alfabetização) 
 
Substantivo 

Identificação do nome 
em contexto. 
Transição de nome 
para substantivo. 

 
 

 Identificar nome próprio e nome comum. 
 Classificar o substantivo em comum ou próprio. 

 
 

Páginas  

283 a 287 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

Significação vocabular 

Sinonímia 

Antonímia 

 Identificar sinônimos de palavras de texto lido, 
determinando a diferença de sentido entre eles, e 
formar antônimos de palavras encontradas em texto 
lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 
(EF02LP10) 
 Atribuir sinônimos a palavras inseridas em textos. 

Página 

159 a 163 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

Onomatopeias 
 

 Construir o sentido de história em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). (EF15LP14) 
 Empregar adequadamente as onomatopeias nas 
histórias em quadrinhos e em outros gêneros. 

 
 

Página 

126 e 127 

134 136 

Alfabeto 

Vogais e consoantes 

Ordem alfabética (1ª 
letra) 

Minúscula e maiúscula 

 Perceber o princípio acrofônico que opera nos 
nomes das letras do alfabeto. (EF02LP06) 
 Utilizar adequadamente, as letras maiúsculas em 
início de frase e para indicação de substantivos 
próprios. 
 Diferenciar vogais de consoantes. 

Páginas  

141 

Registros no 

caderno 

Atividades  

em folha 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       



2o ano - 2o bimestre - Mapa de conteúdos e objetivos 6 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Divisão silábica  Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e 
finais. (EF01LP09) 
 Segmentar corretamente as palavras ao escrever 
frases e textos. (EF02LP08) 
 Segmentar oralmente palavras em sílabas. 
(EF01LP06) 
 Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar 
novas palavras. (EF02LP02) 

Página 

97 a 101 

103 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

Recursos do sistema de 

pontuação 

Ponto final. 

Ponto de interrogação. 

Ponto de exclamação. 

Vírgula em 
enumerações. 

 Identificar outros sinais no texto além das letras, 
como pontos finais, de interrogação e de exclamação 
e seus efeitos na entonação. (EF01LP14) 
 Usar adequadamente o ponto final. (EF02LP09) 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

Ortografia 

Relação fonema-
grafema 

Emprego do H, 
CH, LH e NH. 

Escrita de números 
cardinais até 
quinhentos. 

F/V, T/D, C/G, P/B 

Nasalização com 

M/N 

 Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares diretas entre letras e fonemas (f,v,t,d,p,b) e 
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, 
em posição átona em final de palavras). (EF02LP03) 
 Ler e escrever corretamente as palavras com 
marcas de nasalidade (til, m, n). (EF02LP05) 

Página 

163 a 173 

175 a 177 

128 a 133 

Registros no 

caderno 

Atividades  

em folha 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

* Números e operações 
 

Agrupamentos não 

decimais 

Agrupamentos decimais 

Construção do número 
100 

 Compreender a formação do número 100. 
 Realizar agrupamentos decimais (contar objetos de 
1 em 1,  10 em 10 e 100 em 100). (01) 

 

Página 

96  

Leitura e escrita de 
numerais até 999. 

Relação número-numeral 

Dezena/centena 

Valor posicional do 

número 

Sequência numérica até 

999. 

Ordem da centena. 

Contagem de centenas 

exatas. 
 
 
 

 Efetuar contagens e registros numéricos. (05) 
 Classificar elementos. (02) 
 Ler, escrever, comparar, quantificar e ordenar 
números naturais até 999. (03) 
 Construir sequências de números naturais em 
ordem crescente ou descrescente a partir de um 
número qualquer. (09) 
 Relacionar símbolos numéricos a quantidades. (03) 
 Compreender a formação da centena. (04) 
 Ordenar coleções pela quantidade de elementos. 
(03) 
 Ler, interpretar, produzir e ordenar escritas 
numéricas, até 999, pela exploração de regras do 
Sistema de Numeração Decimal. (02 e 03) 
 Identificar o valor dos algarismos segundo a 
posição ocupada por eles na escrita numérica. (01) 
 Representar números até 999 na reta numérica. 

Páginas 

98 e 99 

 

 

Registros no 

caderno. 

 

 

Atividades 

em folha. 

 

Caderno de 

atividades. 

Números pares e ímpares 
 

 Reconhecer padrões na escrita e na leitura dos 
números.  
 Identificar padrões na numeração (par, ímpar) e na 
escrita dos números (sequência crescente e 
decrescente dos números naturais até 999). (09) 
 Descrever um padrão ou regularidade de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas por 
meio de palavras, símbolos ou desenhos. (10) 
 Classificar números em pares e ímpares.  

Página 

90 

Registros no 

caderno. 

 

Atividades 

em folha. 

Significados operatórios: 

Adição/adição de 
parcelas iguais 

Subtração 

Multiplicação 

(noções) 

Dobro 

Divisão (noções) 

Metade 

 

 Compreender, progressivamente, os significados 
operatórios: 
 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma 

quantidade a outra, com formação da dezena 
agrupando, concretamente, 10 unidades.(06) 
 da subtração – tirar uma quantidade de outra, 
verificar "quanto falta" em uma quantidade para atingir 
outra e encontrar a diferença entre duas quantidades, 
em situações sem desagrupamento. (06) 
 da multiplicação – com relação à adição repetida, 

maneira de encontrar o total de objetos em uma 
organização retangular, sua relação com 
proporcionalidade e meio para encontrar o total em 
situações combinatórias, com produção de desenhos 
pictóricos. (07) 
 da divisão – repartir em porções iguais e verificar 
quantas vezes uma quantidade cabe em outra, no 
concreto e registro pictórico. 

Páginas 

56 a 61, 66 a 

68, 72 a 75, 80 e 

81, 84 a 89, 90 a 

92, 94 e 95. 

Atividades  

em folha. 

 

Caderno  

de atividades. 

 

Registro no 

caderno 

quadriculado. 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Resolução de situações-
problema 

Registros das estratégias 
de cálculo 

 

 Registrar quantidades com algarismos.(02) 
 Compreender metade como divisão em duas 
partes iguais.(08) 
 Estabelecer relações entre o saber matemático e a 
estratégia usada para resolver situações-problema. 
 Resolver situações-problema aditivas e subtrativas 
(envolvendo diferentes significados operatórios) e 
apresentar os resultados utilizando materiais 
concretos (palitos, canudinhos, dedos, tampinhas, 
material dourado.) e/ou, estratégias pessoais de 
cálculo (convencionais ou não). (06) 
  Registrar suas estratégias. Analisar sua produção 
durante e/ou após a resolução. (06) 
 Resolver, situações-problema que envolvem 
diferença entre quantidades.(06) 
 Relacionar diferença com “quanto a mais” e 
“quanto a menos”.(03) 
 Comparar e analisar estratégias no grupo: 
identificar semelhanças e diferenças, analisar a 
economia (ou não) da estratégia escolhida, julgar sua 
validade (ou não). 
 Fazer estimativas.(02) 

 

Páginas 

58 a 61, 66 a 

68, 72 a 75, 80 e 

51, 84 a 89, 90 a 

92, 94 e 95. 

 

 

Registros no 

caderno 

quadriculado 

 

 

 

 

Atividades 

em folha. 

 
Cálculo mental 

 

 Conhecer e usar a calculadora. 
 Observar relações entre números e regularidades 
do sistema decimal. (01) 

 

 

 * Pensamento Algébrico 

Desafios matemáticos 

 Construir sequências de números naturias em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. (09) 
 Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, 
por meio de palavras, símbolos ou desenhos. (10) 
 Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras. (11) 

Atividades em 
folha. 

 
 

Registros no 
caderno 

quadriculado. 
 

Jogos 
matemáticos. 

 * Grandezas e medidas 

 

Medidas de comprimento 

O metro 

O centímetro 

 
 

 
 Medir comprimentos com unidades de medida 
informais.(16) 
 Comparar comprimentos.(16) 
 Identificar padrões adequados para realizar 
medições de comprimentos, utilizando instrumentos 
usuais ou não.(16) 
 Comparar grandezas de mesma natureza por meio 
de recursos não convencionais. 
 Utilizar régua e fita métrica em medições de 
objetos. (16) 
 
 

 

Páginas 

62 a 65 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Sistema monetário 

Moedas e cédulas  

 

 Utilizar cédulas e moedas nacionais em situações 
do cotidiano para composição e decomposição de 
valores.(20) 
 Interpretar e resolver situações-problema simples, 
envolvendo o sistema monetário.(20) 

 

Páginas 

76  80 

 

Medidas de tempo 

Hora 
 

 

 Compreender a duração de um intervalo de tempo 
conhecendo horário de início e de término. (19) 
 Fazer estimativas de intervalo de tempo.(19) 
 Ler horas no relógio digital. 

 

Registro no 

caderno 

quadriculado. 

Caderno de 
atividades. 

* Espaço e Forma 
 

Forma e função dos 
objetos 

 Reconhecer padrões e imagens. (10) 
 Relacionar função de um objeto com sua forma. 
(14 e 15) 

Páginas 

56 e 57, 

70 e 71, 

82  83 

Figuras geométricas 
planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo): 
reconhecimento e 
características. 

 Identificar figuras espaciais, relacionando-as com 
objetos do mundo físico. (14) 
 Identificar e nomear em diferentes posições 
quadrado, retângulo, círculo e triangulo. (15) 

Páginas 
56 e 57, 
70 e 71, 
82  83 

Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): 
reconhecimento e 
características. 

 Discriminar, compor e decompor formas 
geométricas. 
 Identificar as propriedades ou os padrões nas 
formas geométricas planas e espaciais mais comuns 
e reconhecer suas formas (quadrado, retângulo, 
triângulo, cubo, cilindro etc.).(10) 

Páginas 

56 e 57, 

70 e 71, 

82  83 

Tratamento da 
Informação/ Probabilidade e 
Estatística 

 

Tabela: interpretação 

Formas geométricas na 
comunicação: ícones e 

símbolos. 

 Coletar e registrar informações. (22) 
 Ler e interpretar informações contidas em imagens, 
incluindo gráficos e tabelas simples. (22) 
 Comparar as informações, legendas e símbolos de 
gráficos. (22) 
 

Registros no 

caderno 

quadriculado. 

 

Atividades em 

folha. 

Educação financeira 

 Usando o dinheiro 

Aprender a usar o 

dinheiro 

Uso social do dinheiro 

Desejos X 

Necessidades 

Desejos familiares 

Fundamentos 
econômicos 

 

 Reconhecer as cédulas e moedas do dinheiro do 
Brasil. (20) 
 Compreender que uma mesma quantidade de 
dinheiro poderá gerar resultados diferentes de acordo 
com as decisões de quem a utiliza. Cada decisão tem 
consequências. (20) 
 Perceber que existem coisas que são necessárias 
e outras que são desejos e aprender a distingui-las.  
 Conhecer os desejos das pessoas que moram com 
você e perceber que cada pessoa pensa e sente de 
forma diferente. Perceber que podemos contribuir 
como grupo, para que mais desejos se realizem 
dentro na nossa família. 

 

 

Páginas 

19 a 28 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 2° BIMESTRE 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

 
* Matéria e energia 

 

Prevenção de acidentes 

domésticos. 

 

 

 Discutir os cuidados necessários à prevenção 
de acidentes domésticos (objetos cortantes e 
inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, 
medicamentos etc.). (03) 
 Identificar acidentes domésticos que podem 
ser causados pelo mau uso da água. 
 Reconhecer formas de prevenir acidentes 
domésticos. 

Páginas  

52 e 53, 

64 a 67. 

* Vida e evolução 
 

Ambiente 
 

Seres vivos, componentes 

naturais e componentes 
construídos. 

Tipos de ambiente (aquático 

e terrestre). 

Ar 

Água 

Solo 

 Descrever características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local 
onde se desenvolvem, etc.) que fazem parte de 
seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em 
que eles vivem. (04) 
 Investigar a importância da água e da luz 
para manutenção da vida de plantas em geral. 
(05) 
 Identificar as principais partes de uma planta 
(raíz, caule, folhas, flores e frutos) e a função 
desempenhada por cada uma delas, e analisar 
as relações entre as plantas, o ambiente e os 
demais seres vivos. (06) 
 Compreender que o ambiente é formado por 
seres vivos, componentes naturais e 
componentes construídos. 
 Identificar os componentes do ambiente. 
 Compreender que existem diversos 
ambientes no planeta. 
 Perceber que os seres vivos, os 
componentes naturais e os componentes 
construídos variam conforme o ambiente. 

Páginas  

36 a 42, 

50 e 51  

54 a 63, 

64 a 67. 

 

 

Atividades 

em folha. 

 

Registro no 

caderno. 

* Terra e Universo 

O Sol 

Luz solar (sombra). 

Cuidados com o Sol. 

Posições do Sol. 

 Descrever as posições do Sol em diversos 
horários do dia e associá-las ao tamanho da 
sombra projetada. (07) 
 Comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de 
superfície (água, areia, solo, superfícies escura, 
clara e metálica, etc.). (08) 

Páginas  

43 a 49, 

64 a 67. 

Atividades 

em folha. 

Registro no 

caderno. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 2° BIMESTRE 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos Curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

HISTÓRIA 

* A comunidade e seus registros 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivência e 

interação entre pessoas. 

 Reconhecer espaços de sociabilidade e 
identificar os motivos que aproximam e 
separam as pessoas em diferentes grupos 
sociais ou de parentesco. (01) 
 Identificar a descrever práticas e papéis 
sociais que as pessoas exercem em diferentes 
comunidades. (02) 

Páginas 

52 a 61. 

Atividades 

em folha. 

 

Registro no 

caderno. 

Os meios de transportes em 
diferentes tempos. 

 Identificar as mudanças e as permanências 
nas formas de locomoção dos moradores das 
cidades brasileiras em diferentes tempos. 

Páginas  

82 a 91. 

Atividades 

em folha. 

 

Registro no 

caderno. 

GEOGRAFIA 

* O sujeito e o seu lugar no 

mundo 

Convivência e interações 

entre pessoas na comunidade. 

 

 
 Descrever a história das migrações no bairro 
ou comunidade em que vive. (01) 
 Comparar costumes e tradições de 
diferentes populações inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças. (02) 

Páginas 

62 a 71.  

Atividades 

em folha. 

 

Registro no 

caderno. 

Riscos e cuidados nos meios 

de transportes e de comunicação. 

 

 

 Comparar diferentes meios de transportes e 
de comunicação, indicando o seu papel na 
conexão entre lugares, e discutir os riscos para 
a vida e para o ambiente e seu uso 
responsável. 

Páginas 

72 a 81. 

 

Atividades 

em folha. 

Registro no 

caderno. 
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ÉTICA, CIDADANIA E FILOSOFIA (EDUCAÇÃO PARA O PENSAR) – 2° BIMESTRE 
Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

ÉTICA E CIDADANIA 
Diálogo  e  Respeito Mútuo 

 Diversidade / Diferenças 
 
FILOSOFIA 
Habilidades cognitivas 

 
Habilidades de Raciocínio 
 Diferenciar perguntas de comentários  
 Formular questões  
 Buscar e dar razões  
 Procurar e dar explicações 
 
Habilidades de Investigação 
 Observar  
 Descrever  
 Perguntar 
 Formular hipóteses 
 
Habilidades de Conceituação e Análise 
 Dar exemplos  
 Estabelecer semelhanças e diferenças  
 Explicar 
 Comparar e constatar 
 
Habilidades de Tradução 
 Ler 
 Interpretar 
 Observar o que é dito e como é dito  
 Estar atento ao contexto 
 
Habilidades Sociais 

 ouvir o outro,  
 aguardar sua vez para falar,  
 expressar suas ideias e pontos de vista, 
sem imposições. 
  
 Respeitar as ideias e pontos de vista 
apresentadas por outras pessoas 
 Relações entre ouvir, conhecer e entender 
e aprender. 
 Ideias - conhecer/ concordar/ discordar 
 Diálogo e respeito 
 

 Apropriar-se do significado das 
regras e combinados da sala/escola, 
demonstrando, por meio de atitudes, 
essa compreensão. 
 Colaborar, cotidianamente, com o 
cumprimento das regras escolares e 
combinados de convivência da turma.  
 Adotar e demonstrar atitudes de 
respeito pelas diferenças entre as 
pessoas, no convívio social. 
 Desenvolver atitudes colaborativas 
em relação às tarefas diárias. 
 Conhecer os direitos das crianças e 
desenvolver a noção de que os 
mesmos nem sempre são respeitados. 
 Respeitar e celebrar as diferenças. 
 
 Utilizar, com progressiva autonomia, 
habilidades sociais (ouvir o outro, 
aguardar sua vez para falar, respeitar o 
ponto de vista do outro, defender – sem 
impor – suas ideias e opiniões, 
discordar das ideias sem discordar das 
pessoas), no contexto coletivo-social, 
de forma organizada, respeitosa e 
crítica.  
 Ser capaz de expressar, por meio de 
diferentes linguagens, suas ideias, 
pensamentos e questionamentos.   
  Desenvolver habilidades de falar e 
ouvir, no contexto coletivo-social, de 
uma maneira organizada e respeitosa. 
 Utilizar as linguagens – verbal, 
gráfica e plástica como meio para 
registrar descobertas, valores, 
conclusões, ideias, pensamentos e 
curiosidades. 

 

 
 
Livros literários 
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INGLÊS – 2° BIMESTRE 

Habilidades Conteúdo linguístico Objetivos de 
aprendizagem 

Competência 
socioemocional 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

Balloon, cake, candle, chest, 
popcorn, present, sandwich, table. 

In/on/under. 

Aunt, cousin, uncle. 

Happy birthday! How old are 
you? 

Thank you! Now I’m seven 

years old. 

Where’s the…? 

It’s in/on/under the… 

 Falar sobre itens 
presentes em festas de 
aniversário. 
 Descrever a localização 
de objetos e alimentos. 
 Cumprimentar 
aniversariantes. 
 Falar sobre a própria 
idade. 
 Apresentar membros da 
sua família. 

 
 

Criatividade e 
inovação. 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

Cleaner, cook, librarian, 
principal, secretary, student, teacher. 

Blue/brown/green/hazel eyes 

Black/blond/brown/hazel/red 

hair. 

Guess Who?  I have blue 

eyes and brown hair. 

It’s the… 

 Identificar e nomear os 
diferentes profissionais 
que trabalham em uma 
escola. 
 Descrever as cores de 
olhos e cabelos das 
pessoas. 

 
 

Cooperação e 
curiosidade. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTE- 2º BIMESTRE 
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem Referências  

para estudo 

 Expressões e 
sentimentos.  
 
 
 
 
 

 
   

 Artista: 
Charlie Chaplin 
 
 

 Observar diferentes expressões faciais. 
 Identificar e relacionar sentimentos e 
expressões.  
 Explorar e representar diferentes expressões.  
 
 
 
 Conhecer o artista e suas obras. 
 Observar e identificar expressões representadas 
pelo artista. 
 Representar plasticamente algumas expressões.  

Imagens 
 

Sites 
 

Livros 
 

Textos informativos 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem 

Processador de texto: Word 2010 
 
 o Teclado 
 o Números e letras 
 o Acentos 
 o Pontuação 

 Utilizar corretamente o Word 2010 e as funções 
básicas do teclado na produção de texto. 
 
 

Paint 3D 
 

 Utilização de recursos tecnológicos para 
desenhar, desenvolver e apresentar produtos 
para demonstrar conhecimento. 

 

 Construir imagens utilizando os recursos 
disponíveis no Paint 3D. 

Softwares Educativos 
 

 Utilização de ferramentas multimídias para 
aprender a produzir. 

 Realizar atividades que incluem os conteúdos 
disciplinares com ferramentas eletrônicas que 
aprimoram a criatividade, geração de hipóteses e o 
raciocínio lógico.  
 

 Integração com os conteúdos da série 
 

 Utilizar ferramentas da comunicação eletrônica 
para desenvolver estudos relacionados aos 
conteúdos da série. 
 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

Educação Física  

 

 Habilidades sociais 
(estabelecimento de regras sociais e 
contratos de convivência) 
 Socialização / interação em grupo 
 Relação afetiva e social  
 Coordenação motora ampla 
 Participação em jogos e 
brincadeiras com regras simples 
envolvendo movimentos corporais 
(membros superiores e inferiores) e 
habilidades motoras (correr, pular, 
saltar, driblar). 
 Coordenação audiomotora. 
 Expressão corporal 
 Equilíbrio 
 Percepção visual e auditiva 

 

 

 Desenvolver habilidades na utilização do aparato motor. 
 Desenvolver e aprimorar as relações espaço-temporais. 
 Aprimorar as relações coletivas. 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando as regras estabelecidas, bem como as 
características físicas e de desempenho de si próprio e dos 
outros. 
 Resolver situações de conflito, por meio do diálogo, com a 
ajuda do professor.  
 Desenvolver habilidades para a realização de movimentos 
que envolvam o correr, o pular, o saltar e o driblar. 
 Reconhecer algumas de suas possibilidades e limitações 
corporais de forma a poder estabelecer metas pessoais 
(quantitativas e qualitativas). 
 Identificar e realizar com habilidade alguns movimentos 
relacionados à prática desportiva do atletismo. 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de si 
próprio e dos outros. 
 Participar de situações em que tenha que fazer escolher 
(grupos, atividades) e assumir a responsabilidade por suas 
escolhas. 
 Utilizar a votação como estratégia para decisões coletivas. 

 
 


