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Caxias do Sul, outubro de 2019. 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, apresentamos a 
organização trimestral do 2 º ano do Ensino Fundamental I. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 
● Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência 
e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

● Produzir e ler textos orais e escritos com sequência lógica de ideias. 
● Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 
possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 
(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na 
vida social. 

Sugestões:   

 A partir de leitura de histórias, fazer a criança escrever o que foi mais 
significativo   para ela, o que ela mais gostou; personagens (pode ser em 
formato de frases).  

 Sublinhar o que mais chamou a atenção durante a leitura. 

Combinações:  
● Acessar o portal educacional, realizando as atividades do livro digital acerca dos 

conteúdos trabalhados. Realizar pequenas produções fazendo uso de 
parágrafos, sinais de pontuação e ortografia adequada. Acompanhar a tarefa de 
casa do educando auxiliando-o, bem como, auxiliar as crianças na correção dos 
enganos ortográficos. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● Relacionar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das 

suas respectivas quantidades, comparando e ou ordenando quantidades pela 

contagem para identificar igualdade ou desigualdade numérica. 

● (Re)conhecer a composição e a decomposição de números naturais nas suas 

diversas ordens.  

● Compreender as noções de adição, subtração, multiplicação e divisão em 

situações-problemas. 

● Identificar a lei de formação de sequências recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras e completá-las. 

● Identificar e (Re) conhecer figuras geométricas planas e espaciais. 

● Estimar a medida de grandezas, utilizando unidades de medida convencionais ou 

não. 

● Compreender as relações entre unidades de medida de tempo. 

Sugestões:  
● Brincar de medir objetos da casa, observando se possuem mais ou menos de um 

metro. Brincar de jogo do bingo. Realizar cálculos mentais com atividades diárias. 

Combinações: 
● Auxiliar os educandos nas tarefas. Realizar estudos diários acerca dos conteúdos 

explorados, tentando relacioná-los com situações diárias. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 
● Reconhecer brinquedos, suas cores, seus tamanhos e suas quantidades; 
● Responder a comandos; 
● Identificar partes do corpo; 
● Reconhecer alimentos e expressar preferências; 
● Identificar os meios de transporte. 

Sugestões:  
● Jogo da memória com o vocabulário. Brincar de chefe manda com os comandos 

e partes do corpo. Nomear alimentos no supermercado e/ou casa. Dizer o nome 
do meio de transporte em inglês e o aluno cria com massinha de modelar. 

Combinações:  
● Sempre utilizar os cumprimentos em Inglês. Realizar o homework solicitado em 

aula, bem como trazer os materiais solicitados. Respeitar a todos. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades: 
● Compreender as diferentes possibilidades de movimentos (locomotores, 

manipulativos e de estabilidade) através da prática de circuitos motores , 
atividades dirigidas pelo professor, e brincadeiras. 

● Analisar e compreender a importância do estabelecimento de regras dentro dos 
jogos e atividades. 
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● Comparar as situações do cotidiano com as vivenciadas dentro dos jogos e 
brincadeiras estabelecendo semelhanças e diferenças com a vida em sociedade, 
de modo a reforçar princípios éticos de respeito, solidariedade e cooperação. 

● Reconhecer e aplicar atitudes de respeito, dignidade e solidariedade durante a 
execução de brincadeiras , jogos e atividades de baixa organização. 

Sugestões:  
● Praticar atividade física pode ser sempre mais prazeroso quando realizada em 

família. 

Combinações:  
● Esperar a sua vez de falar; respeitar as diferenças pessoais agindo de forma 

respeitosa para solução de possíveis conflitos. 

ARTES 

Habilidades: 
● Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais - especialmente 

aquelas manifestadas na arte e na cultura brasileiras, sua tradição e 

manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte.  

● Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.).  

● Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e 

no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

● Reconhecer e estabelecer relações entre os diversos elementos que envolvem a 

produção de uma cena, criando e organizando apresentações de teatro.  

● Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado. 

● Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e 

rápido) na construção do movimento dançado. 

Sugestões:  
● Explorar diferentes materiais criando composições artísticas. 

Combinações:  
● Reforçar com os educandos a questão da estética dos trabalhos, incentivando 

atividades que envolvam recorte, dosagem adequada no uso da cola líquida, 
pintura deixando o fundo unido e na mesma direção. 

CIÊNCIAS 

Habilidade: 

● Compreender que os objetos podem ser feitos de materiais e produtos diversos, 
conhecendo as propriedades dos materiais e cuidados a serem tomados em sua 
manipulação. 

● Reconhecer a origem, propriedades e características dos alimentos e seus 
nutrientes. 

● Reconhecer hábitos saudáveis e procedimentos para a manutenção da qualidade 
de vida. 

● Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). 

● Identificar diferentes máquinas simples que facilitam nossas atividades 
cotidianas e nos fazem usar menos força. 

Sugestões:  
● Assistir vídeos na internet sobre de como são feitos os objetos. 

Combinações:  
● Realizar as atividades do livro digital no site da Positivo On. 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
● Estabelecer relações entre sujeitos, sujeitos e objetos, e seus significados em 

diferentes contextos, sociedades e épocas. 

● Compreender os relatos históricos da família e da comunidade. 

● Reconhecer espaço de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e 

separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

● Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como 

fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e 

comunitário. 

● Compilar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes 

fontes. 

● Identificar formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, seus 

significados, suas especificidades e importância. 

Sugestões:  
● Ver álbuns de fotografias da sua família. Solicitar aos avós que ensinem 

brincadeiras da infância deles para as crianças. 

Combinações:  
● Contar histórias da infância dos pais e das crianças, bem como histórias da 

família.  

GEOGRAFIA 

Habilidades: 
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● Reconhecer a importância do trabalho e da sustentabilidade através de recursos 
retirados do solo e da água e os impactos desses usos no cotidiano da 
comunidade. 

● Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar, 
comercial, sono, etc.) 

● Conhecer alguns serviços organizados pelo poder público. 
● Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu 

papel, na conexão entre lugares; discutir os riscos para a vida e para o ambiente 
e seu uso responsável. 

Sugestões:  

 Visita aos serviços públicos da nossa cidade.  

Combinações:  

 Aproveitar as áreas de lazer e cultura do seu bairro e cidade. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 

 Relacionar sentimentos e suas características, objetos, causas, consequências e 

formas de expressão (gestos, atitudes, palavras, arte). 

 Estabelecer relações e distinções entre sentimentos, pensamentos e atitudes. 

 Avaliar aspectos positivos e negativos de um sentimento e dos modos de se lidar 

com ele. 

 Inferir possíveis causas e consequências de um sentimento. 

 Expressar ideias por meio de diferentes linguagens artísticas. 

 Conhecer ideias de pensadores de diferentes épocas e lugares para refletir e 

dialogar a respeito delas. 

 Dialogar de forma investigativa e reflexiva com base em perguntas. Identificar 

formas de comunicação e associá-las a diferentes contextos e objetivos, 

relacionando palavras e símbolos ao significado que se quer transmitir. 

 Identificar atitudes necessárias para a realização de um diálogo reflexivo (ouvir, 

pensar, esperar a vez de falar, perguntar, argumentar, respeitar opiniões 

diferentes; estar disposto a avaliar e rever as próprias opiniões). 

 Identificar atitudes agressivas e avaliar suas consequências, considerando a 

perspectiva do outro, procurando se colocar no lugar dele para compreender 

suas ideias e seus sentimentos. 

 Estabelecer distinções entre discordar e desrespeitar, distinguindo atitudes 

respeitosas e desrespeitosas. 

Sugestões:  

 Conversar com seu filho sobre o que foi estudado em aula e qual foi sua 
compreensão.  

Combinações:  

 Refletir sobre suas ações diárias, atitudes com a natureza e com os colegas, 
respeitando suas opiniões e sabendo socializar.  

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 

 Estabelecer relações entre sujeitos, e entre sujeitos e objetos, e seus significados 
em diferentes contextos comunitários.  

 Compreender a importância da defesa da Dignidade da Vida em todas as 
situações, na abordagem da Campanha da Fraternidade.  

 Reconhecer os símbolos religiosos familiares e os alimentos considerados como 
sagrados. 

 Comparar costumes e tradições religiosas de diferentes famílias da comunidade 
em que vive. 

 Perceber a importância de ações de fraternidade. 

Sugestões:  
Com a família, sempre que possível, refletir e conviver harmoniosamente com o diferente 
respeitando as diversas manifestações religiosas, gesto de repartir e a convivência 
solidária. 

Combinações:  

 Mobilizar-se para as campanhas solidárias, gestos concretos e o verdadeiro 
sentido do Natal.  

 

   

   

  

  

 


