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Prezado Professor,  Prezada  Professora, 

Acreditamos que as experiências vivenciadas, ao longo do primeiro bimestre, devem ter contribuído para a construção de conhecimentos por parte de 

seus alunos e para sinalizações importantes para a elaboração do seu planejamento. Foi possível, nesse período, reconhecer o quanto cada criança 

evoluiu, considerando os conhecimentos consolidados e os que se encontram ainda em processo de construção.  

 

Com esse objetivo, a avaliação realizada ao final do bimestre, em comparação à diagnose inicial, deverá evidenciar os avanços de cada aluno e os 

aspectos que precisam ser fortalecidos, indicando, especialmente, os alunos que irão necessitar de maior atenção. 

 

Conforme apontado no caderno do primeiro bimestre, o trabalho desenvolvido no 2º Ano tem, como foco, a continuidade do processo de formação de 

leitores, já iniciado desde o 1º Ano, bem como  a apropriação da leitura e da escrita. Desse modo, as atividades propostas no material do aluno buscam 

favorecer o contato com a literatura, com os gêneros do discurso e com o funcionamento do nosso sistema de escrita. 

 

É de fundamental importância que as atividades desenvolvidas em sala de aula levem a criança a se apropriar da leitura, compreendendo e reconhecendo 

a funcionalidade dos textos. Para que isso aconteça, a mediação docente, como já sabemos, é imprescindível. Colocar-se como leitor, como escriba e 

como alguém que auxilia os alunos a perceberem como a língua escrita se organiza terá impacto positivo na aprendizagem de cada um. Por essa razão, o 

planejamento das aulas, o caderno de apoio pedagógico do aluno, os textos selecionados por você, Professor(a), o trabalho com a Sala de Leitura e os 

projetos propostos pela escola precisam ter um propósito, um objetivo: colocar os alunos sistemática e qualitativamente em contato com a escrita. 

 

Ao longo  deste caderno, discutiremos as questões  aqui apresentadas. 

Atenciosamente, 
Equipe de Alfabetização – E / SUBE / CED 
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OBJETIVOS HABILIDADES   

Apropriar-se da língua escrita como meio de expressão, 

interação e comunicação. 

 

• Reconhecer o papel fundamental da escrita na sociedade. 

• Reconhecer o valor da ordem alfabética e seu uso funcional.  

• Identificar relações grafema/fonema. 

• Identificar a existência de espaço, separando uma palavra da outra. 

• Escrever palavras. 

• Escrever frases. 

Valorizar a leitura como forma de conhecimento  e fruição. 
• Reconhecer a leitura como produção de significados. 

• Perceber o ritmo, a fluência e a entonação da leitura. 

Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das 

estratégias de seleção, antecipação, verificação e inferências. 

 

• Identificar a finalidade do texto pelo reconhecimento do suporte, do gênero e das características 

gráficas. 

• Antecipar o assunto de um texto a partir do título, do subtítulo e da imagem. 

• Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido. 

• Localizar informações explícitas em um texto. 

Desenvolver a expressão oral adequada aos  diferentes 

contextos. 

• Utilizar a oralidade como forma de interação social. 

• Utilizar o ritmo, a sonoridade, a musicalidade e a expressividade como partes integrantes do texto 

oral. 

• Expressar opiniões sobre assuntos e fatos concretos do dia a dia. 

Compreender os diferentes discursos orais e escritos em 

diversas variantes e registros da Língua Portuguesa, incluindo 

a norma padrão (com identificação dos objetivos 

comunicativos). 

• Elaborar, coletivamente, a síntese de textos lidos ou ouvidos. 

Construir a escrita adequada ao leitor e aos objetivos da 

comunicação, a partir da concepção dos  gêneros discursivos. 

• Produzir textos de acordo com as condições de produção (finalidade, gênero, interlocução), 

utilizando recursos gráficos suplementares (distribuição espacial, margem, letra maiúscula). 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA - OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
 

Perceber a conservação de quantidades e registrá-las. 

• Identificar a importância e as funções do número nos vários portadores textuais (jornais, revistas e outros 
materiais  utilizados no cotidiano).  

• Utilizar diferentes estratégias para contar elementos de uma coleção e comparar quantidades: contagem e 
grupamentos. 

• Realizar diferentes grupamentos de uma mesma quantidade. 
• Ler e registrar quantidades, comparar e registrar números. 
• Números ordinais até 10. 

 
Compreender as diversas representações do número no Sistema 

de Numeração Decimal (SND). 

• Identificar as dezenas como grupamento de 10 elementos e a centena como grupamento de 100 unidades e 
como grupamento de 10 dezenas. 

• Reconhecer, no Sistema de Numeração Decimal(SND), o princípio do valor posicional. 
• Ler, escrever, comparar e ordenar números a partir das características do SND. 
• Reconhecer a composição e a decomposição dos números naturais. 

Reconhecer os elementos do espaço e sua importância para a  
localização. 

• Apropriar-se de referenciais elementares (dentro, fora, em cima, embaixo, do lado, à esquerda, à direita...) 
e das  indicações de direção e sentido. 

 
Reconhecer os significados da adição e da subtração e seus 

algoritmos. 

• Reconhecer as ações de juntar e acrescentar, a partir de situações cotidianas. 
• Reconhecer as ações de retirar, comparar e completar, a partir de situações cotidianas. 
• Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, explorando os significados das operações de 

adição e de subtração. 

Reconhecer a necessidade de organizar informações em gráficos 
e tabelas. 

• Ler e interpretar informações e dados apresentados em gráficos e tabelas. 
• Utilizar tabelas simples e gráficos de coluna para  registro de informações. 

Perceber diferenças e semelhanças entre objetos no espaço, 
identificando formas tridimensionais e bidimensionais em  

situações que envolvam descrições orais. 

• Perceber as relações de tamanho e forma. 
• Reconhecer algumas figuras planas: triângulo, quadrado, retângulo e círculo. 

 
Compreender o conceito de medida, de unidade de medida e 

realizar estimativas. 

• Identificar a necessidade de utilizar unidades de medida padronizadas para realizar medições. 
• Utilizar unidades de medida padronizadas para medir tempo (hora), comprimento (metro), capacidade 

(litro) e massa (quilo), a partir de situações do cotidiano. 
• Identificar e utilizar diferentes tipos de registros de tempo (calendários, agendas e outros). 
• Estabelecer noções de duração e sequência temporal (hora, dia, semana, mês, ano). 

Reconhecer a unidade monetária vigente (real) e sua 
representação e uso. 

• Identificar cédulas e moedas que circulam no Brasil. 
• Relacionar cédulas e moedas aos seus valores. 
• Explorar as ideias de compra e venda. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE MATEMÁTICA -  OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

• Reconhecer a existência de diferenças entre 

as pessoas e os vários grupos sociais a partir 

de situações do cotidiano. 

• Construir, gradativamente, as noções de 

temporalidade –  tempo cronológico. 

•  Perceber o respeito às diferenças como expressão do reconhecimento dos direitos de cada um. 

• Valorizar a identidade cultural de cada aluno a partir de sua origem. 

• Diferenciar os períodos de tempo relativos à manhã/tarde/noite; dia e semana. 

• Compor um calendário a partir da noção de mês. 

 

• Reconhecer os marcadores sociais no seu 

ambiente de convívio. 

  

• Compreender a importância do respeito às 

diferenças. 

 

• Reconhecer seus caracteres identitários. 

  

• Perceber a importância  das diferenças entre as pessoas. 

• Construir a noção de ciclo vital e relacionar ao 

seu próprio desenvolvimento.  

• Perceber que os diferentes elementos físicos 

(ar, água e luz) influenciam nas atividades 

inerentes aos seres humanos. 

• Reconhecer que uma alimentação saudável é 

muito importante para a qualidade de vida. 

• Perceber que os animais se alimentam de 

animais e / ou de vegetais. 

 

 

 

 

• Observar as características do corpo humano nas diferentes fases da vida. 

• Observar e registrar as atividades diurnas e noturnas dos seres humanos.  

• Reconhecer que a alimentação variada é importante para a manutenção da saúde. 

• Observar que os animais consomem alimentos de fontes diversas (animais e vegetais). 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE HISTÓRIA,  GEOGRAFIA  E  CIÊNCIAS  -  OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 
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IMPORTANTE! Orientamos que seja utilizada a EDUCOPÉDIA no 5.° dia do planejamento semanal (6ª feira).  
Ressaltamos que você poderá utilizá-la, também, em outros dias da semana e sempre que sentir necessidade. 

Unidade Escolar: _______________________________________________________________       Turma: _________      Professor(a): _________________ 
Período: _____/ _____/ _____   a    _____/ _____/ _____ 

SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO SEMANAL   

OBJETIVOS HABILIDADES ETAPAS DA AULA 
1.° DIA 

 

2.° DIA 

 

3.° DIA 

 

4.° DIA  

 

5.° DIA 
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RODA DE CONVERSA 

 ACOLHIDA 

HORA DA CHAMADA 

Para realizar a chamada de maneira 

interessante, use músicas, rimas, jogos 

TEMPO CRONOLÓGICO E 

CLIMA/TEMPO 

RODA DE LEITURA 

APRESENTAÇÃO E REVISÃO 

DA ATIVIDADE DE CASA 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

COLETIVA/INDIVIDUAL 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 

LEITURA/ESCRITA 

DINÂMICA OU ATIVIDADE LÚDICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 

ARTICULAÇÃO COM AS DIFERENTES 

ÁREAS DO CONHECIMENTO 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

RODA DE CONVERSA 

AVALIAÇÃO/ATIVIDADE PARA CASA 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

free
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DOMÍNIO DA BASE 

ALFABÉTICA 

Verifique como os alunos leem, observando se conhecem todo o sistema de escrita alfabética e revise as relações 

que ainda não dominam. Se perceber que há dificuldade, por exemplo, na leitura e na escrita de palavras 

envolvendo R no meio de sílabas, explore tais relações, fazendo uso de trava-línguas, canções e poesias. É 

importante que o trabalho pedagógico permita aos alunos refletirem sobre o nosso sistema alfabético, de modo a 

serem capazes de utilizá-lo com gradativa autonomia. 

 

DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA  

Estimule, diariamente, a leitura em sala de aula. Durante a semana, convide cada aluno a ler um pequeno texto, uma 

frase ou mesmo palavras que sejam significativas. Avalie o desempenho da turma e amplie o grau de dificuldade das 

propostas que faz a cada criança, considerando suas possibilidades. Assim, se há alunos que podem ler um pequeno 

texto, solicite a participação deles. Do mesmo modo, se há alunos que ainda não leem, mas reconhecem letras, 

estimule-os a participar de atividades dessa natureza, valorizando e acompanhando cada avanço. 

 

 

ESCRITA DE PEQUENOS 

TEXTOS 

As atividades de escrita necessitam fazer parte do cotidiano escolar. Coletiva e individualmente, as crianças precisam 

experimentar situações que envolvam a produção textual, a fim de que se familiarizem com essa prática e 

desenvolvam estratégias para elaborar textos cada vez mais estruturados. 

Lembre-se de oferecer suportes para as atividades de escrita. O planejamento oral daquilo que pode ser escrito e o 

uso de cenas com sequência lógica são exemplos de suportes que auxiliam na organização do pensamento para a 

atividade de escrita. 

Professor(a), como já foi dito, após um bimestre de trabalho,  certamente já é possível, perceber avanços e identificar os estágios em que se encontram 

as crianças.  

 

Partindo das condições de aprendizagem de cada aluno ou de grupos de alunos, organize as aulas e os momentos de Recuperação Paralela, tendo em 

vista o avanço da turma em relação à leitura e à escrita. Para isso, sugerimos que, cuidadosamente, observe e invista em aspectos como os apontados 

a seguir: 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE  

TEMA EM DESTAQUE 
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 Professor(a),  continuamos  a destacar a 

importância de que as doenças transmitidas 

pelo mosquito Aedes aegypti sejam discutidas 

com as crianças e que as medidas profiláticas 

sejam permanentemente relembradas e 

colocadas em prática.  

 

As discussões a respeito da dengue e das 

demais doenças transmitidas pelo Aedes, 

aliadas ao trabalho com portadores textuais,  

podem alcançar resultados significativos.  

 

Informativos estão sendo apresentados, com  

dicas  para eliminação do mosquito e a respeito 

dos sintomas das doenças. Reiteramos a 

necessidade de  conversar com os alunos  sobre 

hábitos de higiene e os cuidados necessários na 

sua  vida familiar.  

Destacamos a  página da Multirio (http://multirio.rio.rj.gov.br) na qual podemos encontrar diversos materiais e informações  

a respeito do assunto. 

SIGA ESTAS DICAS E AJUDE A ELIMINAR O MOSQUITO DA DENGUE, DA CHIKUNGUNYA, DA ZIKA 

E DA FEBRE AMARELA. 

http://multirio.rio.rj.gov.br/
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE  

TEMA EM DESTAQUE 

 Professor(a), neste bimestre, ressaltamos a importância da  

discussão acerca da FEBRE AMARELA.  Sugerimos, para o 

trabalho em sala de aula, outros materiais como jornais, 

revistas, folders e demais suportes textuais. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

 Professor(a), o caderno do aluno, proposto para o segundo bimestre, retoma conteúdos e habilidades trabalhados no bimestre anterior. Desse modo, 

aproveite o material para continuar realizando atividades de diagnose e avaliação, para investir, efetivamente, na aprendizagem de cada aluno. 

 

Destaca-se a importância de continuar o trabalho com a 

• exploração de sons iniciais e finais de palavras; 

• comutação de letras e sílabas; 

• leitura das palavras com as quais se “brinca”, trocando letras e sílabas, a fim de que o aluno, cada vez mais, perceba que não apenas a grafia e a 

sonoridade mudam, mas também o significado das palavras; 

• a leitura individual dos textos apresentados no material (os alunos podem, por exemplo, ser chamados à sua mesa,  Professor(a), para leitura, sempre 

sem imposições e críticas), sempre pautadas pelo estímulo ao crescimento de cada um; 

• realização de desafios como o uso de letras móveis para a formação de nomes de personagens e/ou de títulos das histórias lidas/ouvidas; 

• utilização de  jogos em que as crianças precisem decidir que letra trocar para transformar uma palavra em outra (formação de pares mínimos: jaca/faca). 

 Ao desenvolver  seu trabalho, Professor(a), registre o desenvolvimento de cada um de seus alunos. Verifique os conhecimentos que cada criança já 

construiu e os passos que ainda precisa dar para que avance, cada vez  mais,  no seu processo de alfabetização.  

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 Que tal estabelecer pequenos grupos para serem acompanhados/observados durante cada semana?  

Assim, ao final de um mês, todos os alunos podem ser atendidos em suas necessidades específicas, já 
que houve tempo para que todos fossem acompanhados/observados. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS se constitui em  momento pedagógico no qual a criança tem oportunidade de conversar sobre os diversos modos de conviver, 

pensar e agir, assim como discutir valores, costumes e posturas de outras culturas que não apenas a brasileira.  

 

A criança pode estabelecer relações entre a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social a que pertence. Assim, Professor(a), é possível resgatar 

as histórias que as crianças ouvem em casa. Essas histórias, muitas vezes, auxiliam a criança a lidar com as emoções e com questões éticas.  

 

Ter acesso à literatura de qualidade significa estimular a imaginação,  despertar o prazer pelos livros, fazendo com que as crianças apreciem o momento 

em que se sentam para ouvir histórias.  

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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Professor(a), leia, sempre, histórias para seus alunos, criando um ambiente 

agradável e convidativo à escuta atenta, permitindo que eles observem o texto e 

as ilustrações enquanto a história é lida.  

As crianças gostam de escutar a mesma história várias vezes, pelo prazer de 

reconhecê-la, de apreendê-la, em seus detalhes, de sentir, outra vez,  as 

emoções que vivenciou da primeira vez.  
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

“No segundo ano, as práticas de ensino do sistema de escrita alfabética devem estar voltadas para a consolidação do conhecimento das diferentes 

relações som-grafia da língua, de modo a permitir que a criança possa ler e escrever palavras, frases e alguns textos de menor extensão.  

 

Quando a criança atinge a hipótese alfabética, isto é, quando passa a escrever com base em uma correspondência entre fonemas e grafemas, ela 

ainda não está alfabetizada em sentido estrito, pois, muitas vezes, ao ingressarem nesse nível, os aprendizes não conseguem ler e escrever com 

autonomia, porque podem ainda não dominar uma série de correspondências som-grafia de nossa língua. Ferreiro, Gomes Palacio e colaboradores 

(1982) destacam três subcategorias nessa etapa que revelam a crescente aprendizagem, pelas crianças, das relações convencionais entre fonemas e 

grafemas: 

 

 • escritas alfabéticas sem predomínio de valor sonoro convencional: a criança usa, na maioria das vezes, grafemas não pertinentes para representar 

os fonemas;  

• escritas alfabéticas com algumas falhas na utilização do valor sonoro convencional: a criança usa predominantemente grafemas com valor sonoro 

convencional, ainda que, às vezes, recorra a letras não pertinentes por desconhecimento do grafema convencional que nota determinado fonema;  

• escritas alfabéticas com valor sonoro convencional: além de escrever de acordo com as regras do nosso sistema de escrita, ainda que com ortografia 

não totalmente convencional, a criança aprendeu o valor sonoro convencional da maioria dos grafemas da língua.” 

 

                                                         Disponível em http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_2_Unidade_3_MIOLO.pdf 

Professor(a), no site do MEC é possível encontrar  os Cadernos de Formação  destinados aos docentes de turmas do 1º ao 3º 

Ano. Para ampliar as discussões relativas ao  nosso sistema de escrita, sugerimos a leitura do caderno 3, ano 2, intitulado “A 

apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de alfabetização”. Nesse material, é possível encontrar 

observações como as destacadas a seguir: 

revistacrescer.glo
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SISTEMA  DE  ESCRITA 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

“Trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidos na compreensão 

dos usos e funções sociais da escrita implica, em primeiro lugar, trazer para a 

sala de aula e disponibilizar, para observação e manuseio pelos alunos, muitos 

textos, pertencentes a gêneros diversificados, presentes em diferentes 

suportes. Mas implica também, ao lado disso, orientar a exploração desses 

materiais, valorizando os conhecimentos prévios do aluno, possibilitando a ele 

deduções e descobertas, explicitando informações desconhecidas.” 
  

Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental: alfabetização e linguagem. Ed. ver. e ampl. Incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de 

referência/Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
EducaçãoBásica, 2008. 364 p. 

Professor(a), sabemos que a leitura tem início mesmo antes do contato direto com o texto escrito. Por essa razão, ao ler um texto, você pode chamar a 

atenção do aluno para o nome da história, criando uma expectativa sobre a leitura.  

 

Converse  com eles sobre o texto a ser lido, de modo que eles possam criar hipóteses, antecipando o assunto a partir do título. Procure despertar a 

curiosidade e a imaginação das crianças. Após a leitura, volte a conversar com eles sobre as hipóteses levantadas. 

 

Leia para elas, explorando ritmo e entonação, apontando palavras e marcando os espaços entre elas.   

FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA 

p. 3 

p. 4 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 3 E 4. 
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p. 21 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA 

p. 19 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Pergunte aos alunos se já receberam um folheto informativo e  se 

sabem para que serve. 

• Chame a atenção  para as informações contidas  no folheto e para a 

importância dessas informações.  

• Mostre o formato  e a disposição das informações. 

• Proponha uma produção textual, criando outro informativo sobre 

este ou outro assunto do interesse das crianças. A produção poderá 

ser desenvolvida coletivamente e, depois, com registro individual, 

tendo você como escriba.  

• Lembre ao alunos que as informações devem ser bem claras e que 

podem ser ilustradas.  

• Caso a atividade seja realizada individualmente,  os alunos poderão 

se assim o desejarem, entregar  para um colega,  levar para casa ou 

deixar a atividade exposta no mural da sala. 

•  Caso seja possível, leve para a sala de aula outros modelos, a fim de 

que os alunos possam conhecer e manusear diferentes folhetos 

informativos. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 19 E 21. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA 

• Propiciar a leitura de  livros, jornais e revistas,  conversando sobre os assuntos lidos. 

• Reconhecer, comparar e classificar, pelo formato, diversos suportes de escrita, tais como livros, revistas, jornais e folhetos informativos. 

• Identificar as finalidades e funções da leitura de alguns textos, a partir da observação de seus suportes. 

• Após a leitura, fazer indagações sobre o texto: Este texto conta uma história? Apresenta personagens? Divulga informações? Para que serve? Por quê? 

etc. 

 “É importante que os professores proponham atividades que levem os alunos a compreender a função social da escrita: lendo para eles, mostrando os 

diferentes portadores de texto, comentando sobre o que foi lido, conversando, escrevendo para que eles percebam a relação da escrita com a fala, deixando-

os livres para tentar escrever, desenhar, falar, brincar com palavras e sons. Isso torna o processo de alfabetização mais suave e produtivo, evitando, assim, 

que o medo de errar iniba as crianças.” 

                                              LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita 1.º e 2.º  Anos. SME, 2012 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

p. 30 p. 29 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  29 e 30. 
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p. 54 p. 53 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 
FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA E DA  ORALIDADE 

Para compreender um texto, o leitor utiliza diferentes conhecimentos: sua experiência de vida, as informações sobre o texto, sua finalidade e a 

linguagem utilizada, além, é claro, de sua vivência linguística. 

 

Antes de ler o texto, converse com os alunos sobre o tema a ser abordado e  o que  eles já são capazes de dizer a respeito desse tema, para que 

comecem a interagir com a leitura. 

 

Trabalhar a oralidade em sala de aula tem sido um grande desafio nos diversos anos de escolaridade. Os conteúdos e os textos podem e devem 

oportunizar momentos  em que a fala e a escuta sejam trabalhadas. Busque trazer, além de textos de literatura infantil e dos textos inseridos no 

caderno, outros textos como notícias de jornal, textos informativos, textos para instrução, textos de divulgação científica, propagandas etc. 

 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 53 e 54. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 
FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA, DA ESCRITA E DA ORALIDADE 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), aproveite para realizar, com apoio  do texto, atividades de sistematização da escrita: 

•  ler, assinalando palavra por palavra; 

•  chamar a atenção dos alunos para o título, a direção da escrita, o espaçamento entre as palavras e a organização das ideias. Para tal, o texto deve ser 

apresentado, preferencialmente, no quadro ou no blocão  ou, ainda, pode ser projetado; 

• solicitar aos alunos que  marquem algumas palavras do texto, que consideraram, por alguma razão, significativas. Elas, posteriormente, devem ser 

trabalhadas nas dimensões semântica, fonológica e ortográfica.  

A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao 

lado da escrita, o grande meio de expressão e de 

atividade comunicativa.  

A oralidade, enquanto prática social, é inerente ao ser 

humano e não será substituída por nenhuma outra 

tecnologia. Ela será sempre a porta de nossa iniciação à 

racionalidade e fator de identidade social, regional, 

grupal de indivíduos.”  

(Marcuschi, 2005, p. 36) 

p. 54 
p. 53 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  53 E 54. 
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p. 35 

p. 18 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

O ponto de partida para a construção da escrita é a criação de um ambiente alfabetizador. Por isso, é importante que a sala de aula tenha livros, cartazes 

com listas, nomes e textos elaborados pelos alunos; recortes de jornais e revistas de interesse deles; letras móveis, bingo de palavras, alfabetário de 

diferentes temas: animais, vegetais, brinquedos, jogadores de futebol etc. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), converse com as crianças sobre os conhecimentos que elas possuem sobre a escrita como, por exemplo: 

• para escrever, usamos letras; 

• as palavras têm um significado e as letras obedecem a uma sequência para formar cada palavra;  

• as frases representam uma ideia e são formadas por uma ou mais palavras espaçadas entre si; 

• os sons podem ser representados por letras e uma letra pode representar vários sons etc. 

Peça a cada aluno que leia para você o texto elaborado por ele; leia para o aluno o que ele escreveu. 

Converse com ele, estimulando-o a confrontar a sua intenção, ao escrever, com o que está registrado. 

Após as correções necessárias, proponha a reescritura do texto e sua releitura. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 18 E 35. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

SISTEMA DE ESCRITA 

p.16 

p.17 

p.15 

Professor(a), as propostas intituladas BRINCANDO COM LETRAS E 

PALAVRAS permitirão que seus alunos continuem a avançar no trabalho 

de reflexão acerca do nosso sistema de escrita.  

 

Observe que a escrita de palavras, frases e pequenos textos está 

incluída nessas propostas e poderá ser ampliada e ressignificada pelo 

seu planejamento, a fim de atender às necessidades específicas de sua 

turma.  

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Aproveite a atividade da página 8 para avaliar como as palavras serão escritas pelos alunos. Em seguida, 

proponha a escrita coletiva dessas palavras no quadro e provoque a reflexão sobre a relação entre som e 

grafia, a partir das eventuais dificuldades reveladas pelos alunos, ao escreverem individualmente. 

Solicite a eles que escrevam e desenhem outros objetos que podemos ter em casa. 

De acordo com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa,                                                    

as pesquisas mostram que professores de diferentes redes de ensino estão sim “reinventando a alfabetização” por meio da construção de práticas de 

ensino da leitura e da escrita que consideram, como apontado por Soares (2003), as especificidades do processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, não 

separam a aprendizagem do sistema de escrita das práticas de leitura e produção de textos.  

Disponível em http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_2_Unidade_3_MIOLO.pdf 

p. 8 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 8, 15, 16, 17. 



ALFABETIZAÇÃO  –  2.° ANO 
PÁGINA 20 

p. 20 

p. 22 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

SISTEMA DE ESCRITA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), durante as atividades de leitura e escrita individuais, 

faça intervenções orientadas, junto aos alunos que 

• ainda não leem e ou não escrevem; 

• iniciaram o processo de leitura e escrita; 

• leem e precisam desenvolver  a fluência leitora e ampliar o 

conhecimento do sistema de escrita. 

Você também pode: 

• utilizar trava-línguas para facilitar o estudo do R no meio de sílabas; 

• pedir que observem os nomes dos colegas  e localizem aqueles em que 

ocorre o encontro de uma consoante e a letra R, em uma mesma 

sílaba; 

• propor que criem  um espaço, na sala de aula, para registrar palavras 

em que ocorram esses encontros; 

• estimular a discriminação auditiva entre os encontros formados por 

consoantes seguidas de R e consoantes seguidas de L; 

• propor brincadeiras em que as crianças tenham que soletrar palavras 

com diferentes encontros consonantais; 

• sugerir que localizem, em determinados textos, palavras com tais 

encontros e que leiam cada uma delas. 

A representação escrita do som formado pelo R antecedido por consoante, em uma mesma sílaba, costuma representar dificuldade para algumas 
crianças. Nesse momento, é importante trabalhar a consciência fonológica e fonêmica. 
 
Ao propor produções coletivas de textos lendo palavras e corrigindo os textos produzidos pelos alunos, chame sempre a atenção para a relação entre a 
grafia e o som dos encontros consonantais.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 20 E 22. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

SISTEMA DE ESCRITA 

p. 39 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Lembre-se, Professor(a), de que alguns jogos podem 

auxiliar na fixação da grafia das palavras: brincar, por 

exemplo, com bingos e dominós de palavras se 

constitui em estratégia bastante positiva. 

• Fazendo uso da chamadinha, convide os alunos a localizar os nomes dos colegas em que aparece a letra S. Em seguida, proponha que as ficham sejam 

separadas a partir do valor sonoro da letra S, considerando as diferenças entre S em final de sílaba (Gustavo) e S em início de  sílaba  (Sara). 

• Elabore  cartazes em que se possam registrar, em cada um, palavras com os diferentes sons da letra S. Os alunos poderão recorrer a esses cartazes sempre 

que necessário ou copiar, no caderno, os grupos das palavras em estudo. 

 

O emprego e o valor sonoro do dígrafo SS terão destaque. Para ampliar as atividades apresentadas no caderno do aluno, considere a possibilidade de 

sugerir 

  pesquisa, em jornais e revistas,  de outras palavras escritas com SS; 

  pesquisa de palavras em que apareça a letra S para, depois, agrupar essas palavras a partir dos diferentes sons assumidos pela letra S; 

  escrita de palavras com SS (podendo recorrer ao caderno pedagógico e aos suportes da sala de aula).  

Essas palavras poderão ser escolhidas para o Jogo da Forca. 

p. 38 

Além de explorar o emprego de S, as atividades propostas nas páginas 38 e 39, permitem que se trabalhem as unidades mínimas da língua escrita, a 

construção de frases e o reconhecimento de sílabas. Por meio dessas propostas, você, Professor(a), poderá também planejar situações em que os alunos, 

em Recuperação Paralela trabalhem com o reconhecimento de letras e  estabeleçam relações entre letras e fonemas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 38 E 39. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

“A atividade matemática supõe a elaboração de hipóteses que podem ser testadas e confrontadas na resolução de um problema.  

Ao mobilizar suas noções matemáticas para pensar sobre uma situação e testar seus raciocínios, o aluno estará formulando e apresentando suas 

estratégias para resolver problemas, estratégias que, quando apreciadas, justificadas e aceitas, poderão compor o repertório de novos conceitos para 

resolver novos problemas, num processo de idas e vindas que nunca termina.” 

 
  

Adaptado de Matemática: orientações para o professor, Saeb/Prova Brasil, Ensino Fundamental.  
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2009.  118 p.: il. 
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Considerando a fase do desenvolvimento cognitivo, o ensino da matemática, nos anos iniciais, 

precisa estar apoiado no manuseio de objetos concretos. Por essa razão, jogos e materiais 

pedagógicos devem estar presentes no ambiente escolar. Esses recursos são de fundamental 

importância para auxiliar as crianças na construção de conceitos e no desenvolvimento de 

sua capacidade de pensar matematicamente.  

 

As atividades prazerosas são sempre relevantes durante todo o processo de aprendizagem. É 

próprio da criança brincar, movimentar-se, perguntar, cantar, jogar etc. O seu planejamento, 

Professor(a), deve incluir a realização de atividades lúdicas que vão favorecer o 

desenvolvimento e a aprendizagem efetiva de todos os alunos. 



ALFABETIZAÇÃO  –  2.° ANO 
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p. 24 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 23 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

No trabalho com o Sistema de Numeração 

Decimal(SND), é importante que os alunos vivenciem 

a contagem e a representação numérica, utilizando 

recursos diversos como material de contagem, fichas, 

palitos e MATERIAL DOURADO.  

 

O MATERIAL DOURADO deve fazer parte do acervo 

da sala de aula. O uso desse material, sob sua 

orientação, Professor(a), se constituirá em facilitador 

da aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento de conceitos. Por exemplo: maior 

quantidade que, menor quantidade que. 

 

Também consideramos importante que o Quadro 

Valor de Lugar (QVL) seja utilizado pelos alunos 

durante todo o aprendizado do SND, assim como 

durante o estudo dos algoritmos das operações com 

números naturais. O QVL é um recurso que contribui 

para o estudo do valor posicional do algarismo na 

base 10. 

 

Os desafios também são formas de propor, de 

maneira lúdica e colaborativa, a resolução de 

situações-problema, principalmente se essas 

situações-problema forem trabalhadas em grupo e 

estiverem presentes no cotidiano das crianças.  

Os materiais concretos são necessários, principalmente, cada vez que for introduzida uma 

nova ordem decimal ou quando os alunos demonstrarem dificuldade na compreensão 

do valor posicional.  

Por essa razão, sugerimos: 

 

• Confeccionar, com os alunos, caixas de contagem com materiais reaproveitados 

(cartões, tampinhas, pedrinhas, palitos etc) e trabalhar, em grupo, a resolução de 

diferentes  situações-problema; 

• utilizar o jogo da memória, associando imagens do MATERIAL DOURADO a números; 

Lembre-se, Professor(a), da importância de valorizar a escrita durante as aulas de 

matemática. 

p. 25 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 23, 24 E 25. 
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p. 28 

p. 43 p. 45 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 42 

Professor(a), a partir das atividades propostas, esperamos  auxiliar na análise, 

interpretação, resolução e formulação de situações-problema. 

 

Os alunos devem ser incentivados a realizar os cálculos, utilizando diferentes estratégias e 

recursos para descobrir as respostas.  As atividades podem ser resolvidas em  grupo ou em 

duplas, de forma colaborativa. Leia os desafios para as crianças e converse com elas sobre 

as questões apresentadas, de modo a auxiliá-las na resolução. 

 

Crie um ambiente de escuta e de debate para que os alunos possam comparar suas 

respostas,  tirar suas dúvidas e mostrar o que já aprenderam. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 28, 42, 43 E 45. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 46 

p. 59 

Professor(a), a utilização de tabelas e gráficos é uma forma de  registrar informações, apresentando-se como importante recurso para a organização de 

dados, além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise,  reflexão, registro e agrupamento.  

 

Sugerimos que trabalhe coletiva e oralmente a atividade, explorando as informações  nela  contidas.  

Você pode, ainda, fazer um levantamento das atividades esportivas preferidas pelos alunos e construir outros gráficos e/ou tabelas a partir dessas 

informações. 

 

Essa é uma ótima oportunidade para explorar, oralmente, com as crianças, conceitos como  mais,  menos,  mais que,  menos que. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 46 E 59. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

A dificuldade  que os alunos encontram em ler e compreender textos de problemas está, 

entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho específico com o texto do problema.  

O estilo no qual os problemas de matemática geralmente são  escritos, a falta de um conceito 

envolvido no problema, o uso de temas específicos da matemática que, portanto, não fazem 

parte do cotidiano do aluno e até  mesmo palavras que têm significados diferentes na 

matemática e fora dela −  total, diferença, ímpar, média, volume, produto – podem constituir-

se em obstáculos para  a compreensão. 

 

Para que tais dificuldades sejam superadas e para que não surjam novas dificuldades, é 

preciso alguns cuidados desde o início da escolarização, ou seja, desde o período  da 

alfabetização. Cuidados com a leitura que o professor  faz do problema, cuidados em propor 

tarefas específicas  de interpretação de um texto de problemas, enfim, um projeto de 

intervenções didáticas destinadas exclusivamente  a levar os alunos a lerem problemas  de 

matemática com autonomia a compreensão. 

 

 

Adaptado de SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ,  Maria Ignez.  

Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática/ Porto Alegre: Artmed 2001. 
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p. 45 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 44 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Professor(a), você pode trabalhar com situações bastante concretas dentro da sala de aula, como, por exemplo: os alunos devem pegar um objeto 

que esteja na primeira prateleira do armário, esconder um brinquedo na terceira gaveta, convidar a criança que está no primeiro lugar de 

determinada fileira  para procurar um objeto etc. 

• Explore, oralmente, com os alunos, diversas situações do cotidiano que se apresentam como problemas a serem resolvidos. 

• Diversifique a fila, explicando que a ordem de tamanho não é o único critério e que, no dia a dia, não é assim que acontece: todos devemos 

aprender a esperar a nossa vez, independentemente da altura. 

• Crie, com seus alunos, diferentes critérios para a organização da fila e refaça a atividade, registrando no quadro ou blocão. 

 

Professor(a), chame a atenção, nesta 

atividade(páginas 44 e 45), para a forma 

como as crianças estão posicionadas. 

 

Explique que elas estão organizadas em 

uma fila. Leve os alunos a perceberem 

que os números ordinais representam 

uma posição determinada numa 

sequência ordenada.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 44 E 45. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 48 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

•  Explore  os conceitos de pares e ímpares. Geralmente, as crianças criam estratégias para 

brincadeiras, utilizando tais conceitos. Utilize seus conhecimentos prévios e amplie-os com 

outras atividades. 

• Converse com seus alunos e pergunte:  Quantos alunos estão presentes hoje? 

• Para termos dois grupos com a mesma quantidade de pessoas,  o que precisamos fazer? 

Confeccione dominó de números e imagens.  

Utilize, também, diferentes números, associando-os às palavras ímpar e par. 

Professor(a), nas páginas 48, 49 e 50, as atividades possibilitam compreensão ampliada do Sistema de Numeração Decimal(SND), por meio do estudo de uma 
característica de seus elementos: par ou ímpar. Explique os conceitos de par e ímpar. 
Converse com os seus alunos, ressaltando o fato de que alguns objetos são utilizados aos pares, o que acontece, por exemplo, com sapatos, meias, luvas ou 
brincos. 

p. 49 p. 50 

p. 51 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  48, 49,  50 E 51. 
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p. 52 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Utilizando o material Cuisinaire, estimule os alunos a comparar  formas, cores e tamanhos:  

• apresente padrões a serem repetidos por eles; 

• proponha que, em duplas, criem padrões regulares para que os colegas repitam; 

• explore a oralidade com as crianças, também em matemática, contando junto e  coletivamente. E faça o registro. 

A linguagem oral está presente na vida das crianças, mesmo antes do início de sua escolaridade, constituindo-se, por 

isso, em recurso muito utilizado por elas  na expressão de seus sentimentos, necessidades, desconfortos, descobertas. 

A criança, mesmo não dominando a linguagem escrita, é capaz de resolver situações  e expressar-se oralmente para 

transmitir a sua resposta e seu raciocínio. A linguagem  oral é rápida e permite integração de locutor com interlocutor 

no momento em que está sendo produzida. Logo, a troca entre pares, através da linguagem oral, decorre 

naturalmente. 

 

 

Adaptado de Smole; Kátia Stocco; Diniz,  Maria Ignez  

Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática/ Porto Alegre: Artmed 2001 

A observação de situações que explicitam a regularidade é fundamental para que se compreenda a 

construção da sequência numérica. 

 Auxilie seus alunos na observação das  características que formam um padrão e tornam a sequência regular. 

Estimule a investigação dessas propriedades, de modo que os alunos percebam a regularidade, o antecessor 

e o sucessor do número, a ordem crescente e decrescente e assim por diante.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 52. 
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p. 63 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), lembre-se de que o trabalho com material concreto é fundamental para a aprendizagem efetiva de todos os alunos. 

Por essa razão, o Cantinho da Matemática deve ser, permanentemente, utilizado pelas crianças e enriquecido com novos recursos pedagógicos.  

 

O uso de réplicas de cédulas e moedas em sala de aula facilita o conhecimento do Sistema Monetário Brasileiro. Proponha situações por meio das quais 

seus alunos possam simular compras, calcular troco e identificar  cédulas do real que expressem determinada quantia.  

• Construir um DOMINÓ DE EQUIVALÊNCIAS: valem todas as 

correspondências de valor, ou seja, uma nota de R$ 5,00 pode 

corresponder, nesse jogo, a 5 moedas de R$ 1,00. Pode 

também equivaler a uma peça com 2 notas de R$ 2,00 e uma 

moeda de R$ 1,00 etc. 

• Apresentar desafios que envolvam os conceitos de dobro e de 

metade, utilizando valores em dinheiro.  

 

Criar um Bingo de Valores (dupla de alunos):  

lançar mão, aleatoriamente, das réplicas de notas e moedas, 

formando determinado valor. Montar/compor o valor com as 

notas que foram sorteadas. Os alunos devem marcar no bingo o 

valor composto. Vence o par que acabar primeiro e que acertar 

mais. 

p. 67 p. 65 

p. 64 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 63, 64, 65 E 67. 
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p. 68 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Construir uma reta numérica indicando, em horas, o tempo de permanência na escola, marcando os horários e as atividades da turma durante o dia. 

• Construir outra reta numérica, marcando os eventos significativos que ocorrem na escola ou outros que considerar pertinentes. 

• Confeccionar  relógios analógicos para  simulação de horários. 

• Criar espaços e tempos para a apreciação musical de canções que abordem o tema.  

Dica: O relógio  (Vinicius de Moraes e Paulo Soledade – A  Arca de Noé) 

p. 69 p. 70 

Professor(a), o trabalho com unidades de medida de tempo envolve mais do que simplesmente ler e marcar horas nos relógios.  

Sugerimos criar situações, em sala de aula, que levem o aluno a reconhecer a necessidade de unidades padronizadas, realizando diversas medições no 

cotidiano e desenvolvendo o conceito de minuto, hora e dia. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Maturais. Brasília, 1997. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 68, 69 E 70. 
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Professor(a), algumas habilidades de História, Geografia e Ciências  podem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar.                                                                                           

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 
HISTÓRIA,  GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

p. 63 p. 7 p. 8 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Considere a possibilidade de ampliar as atividades propostas, explorando, com os alunos, 

• o nome da rua onde moram;  os lugares onde vivem; o  caminho até a escola; 

• a divisão das atividades domésticas e a contribuição de cada membro da família para a manutenção da higiene e limpeza da moradia. 

 

A alimentação saudável se constitui em assunto de grande relevância. Sempre que possível, converse com as crianças sobre a importância do consumo de 

produtos naturais. Incentive-os as a observar o cardápio escolar. Eles podem conhecer o cardápio semanal. Podem levantar, diariamente, os alimentos que 

são ingeridos, a frequência com que consomem legumes, verduras e frutas.  Podem, ainda, elaborar gráficos e tabelas para apresentar as informações que  

levantarem e eleger os pratos favoritos. 

Converse  também  sobre hábitos de higiene no preparo de alimentos e durante as refeições. 

Que tal convidar a merendeira da escola para conversar com eles, ou alguém da Gerência de Infraestrutura responsável pela alimentação na Rede Pública 

de nossa cidade? 

p. 18 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 7, 8, 18 E 63. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

HISTÓRIA,  GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

p. 19 

p. 18 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 A partir do debate sobre o tema da prevenção às doenças transmitidas 

pelo mosquito Aedes  aegypti, pense na possibilidade de 

• solicitar aos alunos que tragam reportagens sobre o assunto; 

• elaborar, coletivamente, cartazes, panfletos ou uma pequena revista 

com orientações a respeito da prevenção às doenças transmitidas pelo 

mosquito; 

• realizar um passeio pela escola para verificar se há locais que possam 

servir de criadouro para os mosquitos (incentivar que façam o mesmo 

em suas casas); 

• buscar vídeos que tratem do tema, adequados à faixa etária para 

apresentação à turma; 

• produzir uma pequena encenação para apresentar em outras turmas; 

• realizar pesquisa em sala de aula, para descobrir se houve alunos 

afetados por tais doenças. 

p. 13 

Professor(a), já sabemos que o mosquito Aedes aegypti transmite outras doenças além da Dengue. 

Sabemos também que cresce, a cada dia, o número de pessoas infectadas por essas doenças. Por esse 

motivo, os cuidados com a eliminação dos focos do mosquito devem ser tomados durante todo o ano 

e não apenas no período de maior profusão de casos. Sempre que oportuno, converse com seus 

alunos sobre as medidas de prevenção a essas doenças. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 13, 18 E 19. 
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p. 11 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 
CIÊNCIAS 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), aproveite a oportunidade para relembrar as partes 

do corpo e, agora, trabalhar os sentidos corporais. 

 

• Trace a silhueta de um dos alunos para, em um registro 

coletivo, denominar as partes do corpo e, dessa vez, 

acrescentar o sentido correspondente. 

• Associe o conteúdo à higiene, mostrando a importância dos 

cuidados e do respeito com o nosso  corpo.  

• Converse com os alunos a respeito das diferenças e 

semelhanças observadas. 

• Trabalhe, nesse momento, questões relativas à autoestima, 

valorizando as diferenças. 

 “Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do 

aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar efetivamente nos seus conhecimentos.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Maturais. Brasília, 1997. 

p. 9 p. 10 

p. 12 

“A concepção de corpo humano como um sistema integrado, que 

interage com o ambiente e reflete a história de vida do sujeito, orienta 

esta temática. Assim como a natureza, o corpo humano deve ser visto 

como um todo dinamicamente articulado.”  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ciências Maturais. Brasília, 1997. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 9, 10, 11 E 12. 
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