
    

Caxias do Sul, junho 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 2º ano do Ensino Fundamental. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades:  
*Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.  
*Localizar informações explícitas em textos.  
*Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, 
de maneira autônoma cartazes, avisos, folhetos, textos narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 
*Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.  
*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. 
*Reconhecer em textos versificados, rimas, sonoridade, jogos de palavras, expressões, 
comparações, relacionando-as com sensações e associações. 

 

Sugestões:  
*Achar rimas para palavras; 
*Oralmente separar palavras em sílabas; 
*Inventar frases com palavras ditas por alguém da família. 
*Fazer leitura familiar (cada um lê uma página, parágrafo ou frase) 
*Auxiliar a família na construção de listas.  

Combinações: 
*Praticar leituras diárias. 
*Auxiliar o educando na realização das tarefas diárias. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
*Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).  
*Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, 
por meio de diferentes adições.  
*Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental e ou escrito.  
*Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três 
ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais.  

*Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 
*Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas de sistema monetário brasileiro 
para resolver situações cotidianas.    

Sugestões:  
*Assistir os vídeos sobre sistema monetário do Sicredi e Turma da Mônica: de onde vem o 
dinheiro; A recompensa de quem sabe administrar o dinheiro e orçamento familiar. 
*Acompanhar a família ao mercado, fazer adições ou subtrações referentes às compras 
comparando os valores de diferentes produtos. 
*Exercitar em brincadeiras pequenos cálculos mentais. 
*Brincar com jogos como por exemplo Banco Imobiliário, Jogo da Vida... 

Combinações: 
*Auxiliar os educandos na realização das atividades diárias. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 
  
* Reconhecer e relacionar animais da fazenda; 
* Perguntar e identificar quantidade; 
* Identificar e apresentar os membros da família; 
* Interagir em situações de intercâmbio oral simples; 
* Associar o vocabulário estudado com situações do cotidiano. 
 

Sugestões: 
Jogo da memória com os animais da fazenda. Responder a quantidade de objetos. Identificar 
os membros da família em fotos.  
Praticar as músicas:  Old MacDonald Had a Farm - 
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg&t=93s. 
The Bananas Song - https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU. 
The Finger Family Song - https://www.youtube.com/watch?v=dUWJ23mjQ_w. 

Combinações: 
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: 
* 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. 
* Discutir a importância da observação das normas e regras dos esportes de marca e de precisão 
para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU


    

* Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de forma individual e em 
pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. 
*Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e 
ginástica geral. 
*Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo, e respeitando 
as diferenças individuais e de desempenho corporal. 

Sugestões: 
 *Atividades que envolvam movimento(correr, andar de bicicleta, brincar com bolas, ir ao 
parquinho ) mesmo que não orientandas contribuem para evolução do repertório motor. 

Combinações:  
*Escutar as orientações com atenção e esperar a sua vez de falar com paciência. 

ARTES 

Habilidades: 
*Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  
*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 e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
corporal.  
*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.   
*Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Sugestões: 
*Estimular os educandos a ler imagens analisando os contextos.  
* Assistir o desenho infantil Louie, com o intuito de estimular a desenhar. 

Combinações: 
* Cobrar do educando pintura de fundo unido, nas atividades realizadas em casa. 
*Orientar os educandos na dosagem da cola. 
*Levar os educandos a refletirem sobre a estética de suas produções, respeitando a dos colegas. 

CIÊNCIAS 

Habilidades: 
*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.  
*Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos). 
*Distinguir frutas, legumes e verduras.  

*Associar a fotossíntese a produção de alimento e oxigênio para todos os seres. 

Sugestões: 
*Ao fazer um passeio com a família identificar seres vivos e fatores não vivos. 

Combinações: 
*Participar com interesse e contribuir com imagens, curiosidades, textos e materiais sobre o 
assunto da Mostra Científica. 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
*Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as 
pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 
*Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e 
memória.  
*Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de 
memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.  
*Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao 
tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 
*Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio e 
calendário.  

Sugestões: 
*Ver álbuns de família. 
* Contar histórias da família e fatos marcantes da vida do educando. 
* Contar aos educandos histórias da infância dos pais, para que estabeleçam relações entre 
passado e presente. 

Combinações: 
*Realizar as atividades de pesquisa que serão enviadas para casa. 

GEOGRAFIA 

Habilidades:  
*Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de 
viver de pessoas em diferentes lugares.  
*Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes 
tempos. 
*Elaborar e reconhecer diferentes formas de representação desenhos, mapas mentais, maquetes 
para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.  
*Desenvolver a capacidade de observar e ler a paisagem e os elementos que a definem.  

Sugestões: 
*Observar diferentes trajetos pelo Google Maps. 
*Conversar com pessoas mais velhas sobre mudanças que houve no bairro onde moram, 
estabelecendo relações entre passado e presente. 



    

Combinações: 
*Quando for solicitado, trazer imagens de diferentes paisagens. 
*Quando solicitado, trazer fotografias do bairro. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
Associar pensamentos e ações. 
*Identificar expressões dos pensamentos crítico (para entender), criativo (para criar) e cuidadoso 
(para cuidar).  
*Expressar ideias por meio de diferentes linguagens.  
*Dialogar de forma investigativa e reflexiva com base em perguntas.  
*Identificar a presença ou a ausência de empatia em situações de interação social.  

Sugestões: 
*Assistir os vídeos “filosofia para crianças - A grande descoberta Inteligente e A grande 
descoberta Infinito.  

Combinações: 
*Relatar como foi seu dia, refletindo sobre suas atitudes, valorizando o que foi bom e tentando 
mudar o que não foi. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
*Reconhecer os costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de 
convivência.   
*Reconhecer os símbolos religiosos familiares e de distintas manifestações, tradições e 
instituições religiosas, desenvolvendo o sentimento de pertença.   
*Perceber a importância de ações de fraternidade.   

Sugestões: 
*Participar de campanhas solidárias. 

Combinações:  
*Sempre que possível, fazer doações de alimentos, roupas, materiais escolares... 

 
 

 
 


