
 

HABILIDADES 2019 
Caxias do Sul, Março de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Apresentamos a organização trimestral do 2º ano do Ensino Fundamental I. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 

 Localizar informações explícitas em textos. 
 Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 

globalmente, por memorização. 
 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. 
 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. 

 Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados, 
desenvolvendo o gosto pela leitura. 

 Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação 
e ritmo adequado. 

 Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de 
experimentos, registros de observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, 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. 

 Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 

 Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 
 Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para 

criar novas palavras. 
 Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 
 Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 
 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-. 
 
 

 Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação 
e ritmo adequado. 

 Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. 

Sugestões: Ler diariamente em voz alta para a família uma lista de palavras e/ou frases. 
Acessar o Portal Educacional, realizando as atividades do livro digital acerca dos conteúdos 
trabalhados. Realizar pequenas produções fazendo uso da ortografia adequada. 
Combinações: Acompanhar as tarefas de casa do educando, bem como, auxiliar as crianças na 
correção dos enganos ortográficos. 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Habilidades  
 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 é 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. 

 Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas 
silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, 
segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

 Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 Explorar, identificar o som das letras para escrever palavras. 

Sugestões: A partir de leitura de histórias, fazer a criança escrever palavras que lembrem da 
história; nome dos personagens... 
 

MATEMÁTICA 
Habilidades  
 Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou 

desigualdade numérica. 
 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 

correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” 
ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a 
menos. 

 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental e ou escrito. 
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 Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de 

um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 
 Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos 

de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar 
as mudanças de direção e de sentido. 

 Esboçar roteiros a serem seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, 
saídas e alguns pontos de referência. 

 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 
 Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses 

do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. 
 Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário 

do início e do fim do intervalo. 
 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 

prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 
 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e 

em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 

 Organizar os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. 

Sugestões: Ao ir ao supermercado realizar comparação de preços de produtos. Utilizar 
materiais concretos como palitos para quantificar. Brincar de adivinhar quantidades, criando 
estimativas. Visualizar o calendário para verificar a passagem do tempo. 
Combinações: Realizar  as tarefas enviadas e sinalizar alguma dúvida significativa ao professor. 
 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
 Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo 

em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.). 
 Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e 

inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). 
 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. 

 Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. 
 Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos). 
 Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da 

sombra projetada. 
 Identificar o Sol como a estrela que aquece e ilumina nosso planeta. 
Sugestões: Acessar o Portal Educacional, realizando as atividades do livro digital acerca dos 
conteúdos trabalhados. Trazer para a escola materiais (livros, reportagens, nomes de 
documentários) que estejam relacionados aos conteúdos trabalhados. 

Combinações: Preservar o meio ambiente, começando em casa (separação do lixo, 
economizar água durante a escovação dos dentes...), reconhecendo a importância do meio 
ambiente para a preservação da vida. 

 

HISTÓRIA 

Habilidades 
 Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as 

pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 
 Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes 

comunidades. 
 Descobrir histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes fontes.      

Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da 
família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são 
preservados e outros são descartados. 

 Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, seus 
significados, suas especificidades e importância. 

 Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho existentes 
na comunidade em que vive. 

Sugestões: Acessar o Portal Educacional, para complementar os estudos. 

Combinações: Procurar entregar tarefas e materiais nos prazos solicitados. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
 Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou 

comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.  
 Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola, etc,...) e 

identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 
 Observar e descrever ritmos naturais dia e noite, variação de temperatura e umidade etc. 

em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras. 
 Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano brinquedos, 

roupas, mobiliários, considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. 
 Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. 
 Elaborar e reconhecer diferentes formas de representação: desenhos, mapas mentais, 

maquetes, para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. 
 Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e 

trás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de representações 
espaciais da sala de aula e da escola. 

 Reconhecer os riscos para a vida e meio ambiente e os cuidados necessários para sua 
preservação. 

 Perceber as questões de impactos ambientais e compará-las no campo e na cidade. 

Sugestões: Acompanhar a realização das atividades de tema, sempre questionando sobre o 
que está sendo trabalhado em aula e estabelecendo relação com o seu fazer diário. Explorar 
as atividades do Portal Educacional. 

Combinações: Conversar sobre os pontos de referências próximos a casa e a escola; dialogar 
sobre o que podemos ver e as atividades que podemos fazer durante o dia e durante a noite. 
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FILOSOFIA 

Habilidades 
 Identificar atitudes relacionadas com o significado de Filosofia como refletir, questionar, 

investigar, etc. 
 Conhecer ideias de pensadores de diferentes épocas e lugares para refletir e dialogar a 

respeito dela. 
 Relacionar pensamentos a diferentes objetos de conhecimento. 
 Perceber relações entre o pensar, a percepção, a curiosidade e a admiração. 
 Perceber semelhanças e diferenças entre objetos, elementos da natureza, pessoas, culturas 
 Comparar elementos distintos e contrastar elementos similares. 
 Relacionar sensações com os cinco sentidos e identificar características e ações do corpo. 
 Observar e apreciar obras de arte, reconhecendo-as como recurso para a reflexão 
 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, 

 Dialogar de forma investigativa e reflexiva com base em perguntas. 
 Identificar, elaborar e avaliar hipóteses. 
 Compreender a importância de se respeitar e valorizar a diversidade humana. 
 Refletir, associar e pensar sobre o próprio pensamento e ações. 

Sugestões: Conversar com seu filho sobre o que foi estudado em sala de 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 
 Ser fraterno. 
 Respeitar a todos. 
 Ser fraterno com o meio ambiente. 
 Fazer da vida uma Campanha da Fraternidade. 
 Acolher a diversidade de opiniões e atitudes; 
 Demonstrar atitudes de solidariedade em relação aos indivíduos de menor condição 

socioeconômica; 
 Conviver harmoniosamente com o diferente respeitando as diversas manifestações 

religiosas. 

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 solidária.  
 
 
 
 

ARTES 
Habilidades 
 Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc.). 
 Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

 Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, 

considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos 
do movimento, com base nos códigos de dança. 

 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. 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se 
no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, 
imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 

Sugestões: Dialogar com seu filho sobre o que foi trabalhado e como utilizamos tais materiais. 
Fazer uma visita virtual a algum museu e apreciar os diferentes tipos de obras. 

Combinações: Trazer o material solicitado pela professora no prazo marcado. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
 Reconhecer e aplicar nas aulas, atitudes de respeito, dignidade e solidariedade durante a 

execução de brincadeiras, jogos e atividades de baixa organização. 
 Experimentar, fruir, e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 

no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 
de desempenho dos colegas. 

 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e 
jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a 
importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

 Planejar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares, com base no 
reconhecimento das características dessas práticas. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativa para prática, em outros momentos e 
espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

 Aprimorar habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e estabilidade. 
 

Sugestões: Buscar sempre que possível inserir diária ou semanalmente práticas que 
promovam o movimento (brincadeiras ao ar livre e demais práticas esportivas) e hábitos de 
alimentação saudável. 

Combinações: Respeitar colegas e professor; esperar a sua vez de falar; deslocar-se de 
maneira silenciosa e ordeira pelos corredores da escola. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
 Interagir em situações de intercâmbio oral simples; 
 Conhecer vários tipos de linguagens: verbal, corporal e musical; 
 Associar o vocabulário aprendido com situações do cotidiano. 

Sugestões: Entrevista com a família, utilizando as estruturas estudadas para pedir o nome 
(what’s your name?) e como você está? (how are you?). Jogo imagem e ação com os objetos 
escolares: Uma pessoa os desenha e o educando tem que adivinhar qual é o objeto, falando 
seu nome em Inglês. Praticar o vocabulário de objetos escolares com os materiais do 
educando. Colocá-los em um saco e o educando deve colocar a mão dentro e adivinhar qual 
é o objeto. Brincar com seu (sua) filho (a) do jogo What´s the color? A criança pergunta What´s 
the color, o adulto fala uma cor em inglês, a criança encontra algo no ambiente que seja desta 
cor e toca este objeto. 

Combinações: Utilizar os cumprimentos em Inglês. Sempre realizar o homework (tarefa de 
casa) solicitado em aula, bem como trazer os materiais solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


