
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

CURRÍCULO 2019  
CIENCIAS 2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Matéria e 
energia 

2º 

(EF02CI01) Identificar de que materiais 
(metais, madeira, vidro e outros) os 
objetos de uso na vida cotidiana são 
feitos e como são utilizados, e pesquisar 
informações relacionadas a estes objetos 
e materiais em outros períodos históricos 
e tecnológicos da humanidade.  

Propriedades e usos dos materiais   

 

Matéria e 
energia 

2º 

(EF02CI02A) Reconhecer e comparar as 
propriedades de massa e volume em 
diferentes materiais 
(EF02CI02B) 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.). 

Propriedades e usos dos materiais 
Prevenção de acidentes 

domésticos 

É interessante explicitar, no 
currículo, discussões sobre o 
destino final dos materiais 
descartados após o uso. 
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Matéria e 
energia 

2º 

(EF02CI03A)Identificar possíveis 
situações de risco e discutir os cuidados 
necessários à prevenção de acidentes 
domésticos tais como os relacionados a 
objetos cortantes e inflamáveis, 
eletricidade, produtos de limpeza, 
medicamentos, entre outros. 
(EF02CI03B) Relacionar atitudes de 
prevenção de acidentes a fatores de risco 
em casa, escola e/ou no trajeto até a 
escola, considerando também a 
vulnerabilidade socioambiental. 

Propriedades e usos dos materiais 
Prevenção de acidentes 

domésticos 
  

 

Vida e 
evolução 

2º 

(EF02CI04A) Observar e descrever 
características de plantas e animais, tais 
como tamanho, forma, cor, fase da vida 
e local onde se desenvolvem,que fazem 
parte de seu cotidiano e relacioná-las ao 
ambiente em que vivem. 
(EF02CI04B) Identificar em que fase da 
vida ou ambiente eles estavam ao serem 
observados, relacionando as atividades 
que esses animais realizam e a quais 
condições do ambiente estão mais 
adaptados, com o ambiente onde vivem. 

Seres vivos no ambiente 
Plantas 

É importante neste momento 
antes de descrever, dialogar e 
promover situações na rotina 
onde seidentifique seres vivos e 
elementos não vivos. 

 

Vida e 
evolução 

2º 

(EF02CI05) Investigar a presença da vida 
em ambientes com diferentes 
disponibilidade de água, relacionar a 
incidência da luz solar às mudanças de 
temperatura e aos ciclos da água e 
discutir a necessidade da água para a 
manutenção da vida em geral.  

Seres vivos no ambiente 
Plantas 

É desejável que se dialogue 
sobreos mananciais de água 
existentes na sua cidade e/ou 
região. 
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Vida e 
evolução 

2º 

(EF02CI06) Identificar as principais partes 
de uma planta (raiz, 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. 

Seres vivos no ambiente 
Plantas 

É importante sinalizara 
existência de uma grande 
variedade de plantas e sua 
utilidade. 
Ler e identificar, em textos, 
imagens e notícias de jornais, 
fatores e ações que contribuem 
para a preservação ambiental. 

 

  

(EF05CI107) Conhecer as características 
dos grupos alimentares para a 
manutenção da saúde do organismo. 

Hábitos alimentares 

Utilizar a 
Lei n° 11.947/2009 – PNAE – 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e as 
Diretrizesda 
Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição 

 

Terra e 
Universo 

2º 

(EF02CI07A) Observar e registrar a 
posição do Sol no céu em um mesmo 
horário ao longo de vários dias, em 
atividades práticas de campo. 
(EF02CI07B) Observar e registrar 
tamanho, forma e posição da sombra 
projetada de um objeto e descrever suas 
mudanças em relação as posições do Sol 
em diversos horários do dia.                                                                                       

Movimento aparente do Sol no 
céu 

O Sol como fonte de luz e calor 

Propor umainvestigação da 
relação entre a posição de um 
objeto e da fonte de luz para a 
formação de sombra. 

 

Terra e 
Universo 

2º 

(EF02CI08) Observar, registrar e 
comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes 
tipos de superfície (água, areia, solo, 
superfícies escura, clara e metálica etc.). 

O Sol como fonte de luz e calor 
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CURRÍCULO 2019 
GEOGRAFIA 2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
2º 

(EF02GE01)Reconhecer a história dos 
povos originários do bairro e/ou 
comunidade, descrevendo a influência 
dos migrantes internos e externos que 
contribuíram para sua organização e 
construção do espaço geográfico; 
Patrimônio Cultural do município 

Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade 

Na elaboração do currículo, 
deve-se considerar que o 
estudo das migrações é uma 
oportunidade para trabalhar 
com diferentes grupos em um 
dado lugar. É importante 
considerar os modos de vida 
dos grupos sociais distintos, a 
diferença entre cidade e 
campo, a relação cultural 
existente entre os modos de 
vida e também reconhecer as 
mudanças dos hábitos de vida 
de um mesmo lugar, 
apresentando a importância da 
técnica para a transformação 
do local. O estudo da migração 
pode ser reforçado com o 
estudo das histórias familiares, 
promovendo uma inter-relação 
com as disciplinas de Arte e 
História. Esta habilidade pode 
também ser trabalhada 
articuladamente à habilidade 
(EF02GE02), com o intuito de 
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conhecer outros povos e 
grupos para reafirmar a 
identidade do aluno a partir da 
diversidade geográfica, étnica e 
cultural da população. 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
2º 

 
(EF02GE02) Comparar costumes e 
tradições de diferentes populações e/ou 
grupos sociais inseridas no bairro e/ou 
comunidade em que vive, reconhecendo 
a importância do respeito às diferenças 
no que se refere à diversidade étnica, 
geográfica e cultural; 
Lei nº 10.639/03 

Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar a inserção 
de habilidades relativas a temas 
relacionados à educação 
patrimonial do lugar (podendo 
ser a escola, o bairro, a cidade 
e/ou a região). Pode-se fazer 
perguntas tais quais: Como foi 
o processo de formação desses 
lugares? Quem foram os 
primeiros moradores? De onde 
vieram? Quais práticas culturais 
de tradições e costumes que os 
moradores do bairro preservam 
até os dias atuais? Quais 
tradições dos moradores 
respeitam as diferenças? Esta 
habilidade pode também ser 
trabalhada junto à habilidade 
(EF02GE01), com o intuito de 
conhecer outros povos e 
grupos para reafirmar a 
identidade do estudante a 
partir da diversidade 
geográfica, étnica e cultural da 
população. 
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O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
2º 

(EF02GE03A) Conhecer os tipos de meio 

de transporte e de comunicação utilizados 

em diferentes lugares e períodos, 

descrevendo como eles influenciam o 

processo de conexão entre povos e 

lugares; 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB)  

(EF02GE03B) Comparar as diferenças e 

semelhanças dos meios de transporte nos 

espaços urbanos e rurais, considerando os 

impactos socioambientais como poluição 

do ar, sonora entre outros, e propondo 

alternativas sustentáveis para a 

locomoção; 

(EF02GE03C) Comparar as diferenças e 

semelhanças dos meios de comunicação, 

considerando as mudanças nas relações 

humanas em diferentes escalas e tempos; 

Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e de comunicação 

 O tema comunicação e 
transporte é uma oportunidade 
para trabalhar a aproximação 
do local e do global. Na 
elaboração do currículo, pode-
se incluir a investigação da 
história de transformação da 
comunicação e do transporte 
para que os alunos 
compreendam, a partir de 
fatos, questões inerentes à 
globalização. O mundo está nos 
lugares, e a percepção dessa 
máxima geográfica ocorre a 
partir das redes de transporte e 
comunicação. Se for adequado, 
é possível inserir habilidades 
que contemplem identificar os 
transportes característicos de 
cada região brasileira em 
sintonia com a produção e 
consumo da cidade e do 
campo, ou fazer a relação de 
transporte e ambiente, 
considerando o aumento dos 
meios de transporte individuais 
em detrimento dos coletivos 
(atualmente há muitos carros 
nas cidades e isso gera vários 
problemas que afetam a 
qualidade de vida). Pode-se 
prever a discussão sobre a 
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desigualdade de acesso ao 
transporte e aos meios de 
comunicação. 

Conexões e 
escalas 

2º 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos das pessoas em 
diferentes lugares e tempos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver 
(quilombolas, assentados, indígenas, 
caiçaras entre outros) em escala local, 
regional e global, comparando as 
particularidades de cada grupo social; 

Lei nº 10.639/2003 

Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço 

 Na elaboração do currículo, é 
importante considerar os 
modos de vida dos diversos 
grupos sociais, a diferença 
entre cidade e campo, além da 
relação cultural existente entre 
as formas de vida. Pode-se 
complementar a habilidade 
para reconhecer as mudanças 
dos modos de vida de um 
mesmo lugar, apresentando a 
importância da técnica para a 
transformação do local. 

 

Conexões e 
escalas 

2º 

(EF02GE05) Identificar as mudanças e as 
permanências ocorridas na paisagem dos 
lugares de vivência (moradia, bairro e/ou 
entorno da escola), comparando os 
elementos constituintes um mesmo lugar 
em diferentes tempos; 
Lei No. 6.938/81 

Mudanças e permanências 

 Na elaboração do currículo, é 
possível contemplar as 
características do lugar e da 
região em que o aluno está 
inserido e também as 
mudanças e permanências da 
paisagem ao longo do tempo. 
Espera-se que o aluno perceba 
que a identidade cultural se 
expressa nos modos de vida, 
nos hábitos, costumes, 
tradições, enfim, no próprio 
jeito de viver e nas relações 
que as pessoas estabelecem 
com o meio. É possível 
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considerar um resgate histórico 
do lugar a partir de fotografias, 
de entrevistas com moradores, 
além de registros e memórias 
que podem ser contadas pelos 
moradores mais antigos do 
bairro. 

Mundo do 
trabalho 

2º 

(EF02GE06) Comparar os tipos de 
atividades sociais realizadas dentro da 
escola, no seu entorno e no bairro no 
cotidiano e as suas variações de 
significado no tempo e no espaço; 

Tipos de trabalho em lugares e 
tempos diferentes 

 Esta habilidade atende às 
competências específicas de 
Ciências Humanas para o 
Ensino Fundamental, que 
indicam a necessidade de os 
alunos compreenderem 
eventos cotidianos e as 
variações de seu significado no 
tempo e no espaço. 

 

Mundo do 
trabalho 

2º 

(EF02GE07A) Reconhecer as 
características das atividades extrativas, 
seus distintos tipos e lugares de origem, 
identificando os recursos naturais obtidos 
a partir desta atividade e utilizados na 
construção de moradias, ruas, edifícios 
entre outros, e na produção de objetos 
existentes nos lugares de vivência; 
(EF02GE07B) Identificar os impactos 
socioambientais ocasionados a partir de 
atividades extrativistas e reconhecer a 
importância de práticas, atitudes e 
comportamentos que promovam a 
conservação e preservação da natureza; 

Tipos de trabalho em lugares e 
tempos diferentes 

 Na elaboração do currículo, é 
possível apresentar a origem de 
alguns produtos do cotidiano 
do aluno que são relativos às 
atividades extrativas da 
natureza, como os alimentos 
(arroz, feijão, trigo, frutas e 
vegetais), e também o consumo 
da água, que é um produto de 
extração mineral. Pode-se 
também explicitar os impactos 
ambientais da produção e 
extração na natureza. Pode-se 
complementar a habilidade 
com a reflexão sobre como 
diferentes sociedades 
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interagem com a natureza na 
construção de seu espaço, 
identificando as singularidades 
do lugar em que se vive, bem 
como semelhanças e diferenças 
com relação a outros lugares. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

(EF02GE08) Reconhecer as diferentes 
formas de representações cartográficas: 
croquis, globo, plantas, mapas, cartas e 
imagens (aéreas e de satélite), refletindo 
sobre sua produção e utilização; 

Localização, orientação e 
representação espacial 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar o uso de 
diferentes materiais — 
fotografias, croquis, maquetes, 
mapas, imagens aéreas — e 
procurar identificar lugares do 
entorno da escola, exercitando 
a lateralidade, a orientação e a 
localização. Esta habilidade, 
assim como as habilidades 
(EF02GE09) e (EF02GE10), pode 
ser pensada no conjunto dos 
temas do currículo do 2º ano. 
Pode-se propor aos alunos 
habilidades que se refiram ao 
exercício da criação, da 
representação cartográfica e da 
observação dos elementos que 
compõem a paisagem. É 
importante compreender que o 
ensino das noções espaciais é 
uma forma de atender a 
diversas necessidades da 
alfabetização geográfica: das 
mais cotidianas (como chegar a 
um lugar que não se conhece, 
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entender um trajeto urbano ou 
rural, ou compreender o curso 
dos mananciais) às mais 
específicas (como delimitar 
áreas de plantio, compreender 
zonas de influência do clima, 
identificar limites, fronteiras e 
divisas). O ensino das formas 
de representação pode criar 
oportunidades para o 
conhecimento da linguagem 
cartográfica nos dois sentidos: 
como pessoas que representam 
e codificam o espaço e como 
leitores das informações 
expressas. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares 
de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 
fotografias (visão oblíqua); 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Para o trabalho cartográfico, é 
interessante considerar o 
desenvolvimento desta 
habilidade associado ao 
conceito de lugar. Na 
elaboração do currículo, é 
possível explicitar que sejam 
trabalhadas as relações 
topológicas e projetivas para se 
reconhecer as referências. 
Pode-se, por exemplo, elaborar 
maquete da sala de aula para 
que os alunos possam exercitar 
a visão oblíqua e vertical. O 
contato com imagens, cartas e 
mapas em diferentes escalas e 
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de diferentes espaços contribui 
para a alfabetização 
cartográfica do aluno. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as 
habilidades (EF02MA14), da 
Matemática; e (EF02CI01), de 
Ciências, no que se refere à 
observação de objetos do 
cotidiano, suas características, 
formas e representações. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

(EF02GE10) Aplicar princípios de 
localização e posição de objetos 
(referenciais espaciais, como frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de 
representações espaciais da sala de aula e 
da escola. 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Esta habilidade contribui para 
o desenvolvimento das noções 
de lateralidade e alfabetização 
cartográfica. Este conteúdo 
permite trabalhar com a vida 
cotidiana dos alunos, o 
ambiente e as relações na 
escola. Na elaboração do 
currículo, pode-se iniciar a 
aprendizagem do princípio de 
lateralidade em sala ou na 
escola, com jogos e 
brincadeiras, para que o aluno 
possa progredir com relação à 
habilidade nos anos 
subsequentes. É possível prever 
situações de aprendizagem a 
partir da problematização de 
localização de objetos ou com 
brincadeiras de localização que 
podem ser estratégias de 
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aprendizagem para as 
referências espaciais: por 
exemplo, com um plano de 
coordenadas no pátio da escola 
ou na sala de aula, o aluno deve 
encontrar objetos a partir das 
referências espaciais. 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

2º 

(EF02GE11A) Reconhecer a importância 
do solo e da água para as diferentes 
formas de vida, tendo como referência o 
seu lugar de vivência, e comparando com 
outros lugares; 
(EF02GE11B) Identificar os diferentes 
usos do solo e da água nas atividades 
cotidianas e econômicas: extrativismo, 
mineração, agricultura, pecuária e 
indústria entre outros, relacionando com 
os impactos socioambientais causados no 
cotidiano da cidade e do campo; 
Lei No. 6.938/81 e Município Verde Azul 

Os usos dos recursos naturais: solo 
e água no campo e na cidade 

 Na elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades sobre o 
reconhecimento da 
importância do solo para a 
sobrevivência dos diferentes 
seres vivos, e também a relação 
da vida com a água. O solo é a 
camada mais superficial da 
crosta terrestre, que se formou 
por meio da ação de agentes do 
meio físico, como, por exemplo, 
sol, chuva e calor, que 
transformaram rochas em 
terra. Pode-se inserir 
habilidades relativas ao 
reconhecimento dos diferentes 
tipos de solo, relacionando-os 
ao desenvolvimento de 
determinadas culturas 
(alimentação e plantio — 
campo e cidade) 
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O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
2º 

(EF02GE12*) Conhecer diferentes modos 
de vida e estabelecer relações com o seu 
jeito de viver com o de outros grupos do 
seu município, do Estado de São Paulo e 
do Brasil; 

Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar a inserção 
de habilidades relativas a temas 
relacionados à educação 
patrimonial do lugar (podendo 
ser a escola, o bairro, a cidade 
e/ou a região). Pode-se fazer 
perguntas tais quais: Como foi 
o processo de formação desses 
lugares? Quem foram os 
primeiros moradores? De onde 
vieram? Quais práticas culturais 
de tradições e costumes que os 
moradores do bairro preservam 
até os dias atuais? Quais 
tradições dos moradores 
respeitam as diferenças? Esta 
habilidade pode também ser 
trabalhada junto à habilidade 
(EF02GE01), com o intuito de 
conhecer outros povos e 
grupos para reafirmar a 
identidade do estudante a 
partir da diversidade 
geográfica, étnica e cultural da 
população. 

 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
2º 

(EF02GE13*) Identificar e compreender as 
normas e regras do trânsito, discutindo os 
riscos para a vida e as formas de 
prevenção para um trânsito seguro; 

Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e de comunicação 

 O tema comunicação e 
transporte é uma oportunidade 
para trabalhar a aproximação 
do local e do global. Na 
elaboração do currículo, pode-
se incluir a investigação da 
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história de transformação da 
comunicação e do transporte 
para que os alunos 
compreendam, a partir de 
fatos, questões inerentes à 
globalização. O mundo está nos 
lugares, e a percepção dessa 
máxima geográfica ocorre a 
partir das redes de transporte e 
comunicação. Se for adequado, 
é possível inserir habilidades 
que contemplem identificar os 
transportes característicos de 
cada região brasileira em 
sintonia com a produção e 
consumo da cidade e do 
campo, ou fazer a relação de 
transporte e ambiente, 
considerando o aumento dos 
meios de transporte individuais 
em detrimento dos coletivos 
(atualmente há muitos carros 
nas cidades e isso gera vários 
problemas que afetam a 
qualidade de vida). Pode-se 
prever a discussão sobre a 
desigualdade de acesso ao 
transporte e aos meios de 
comunicação. 
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Conexões e 
escalas 

2º 

  
(EF02GE14*) Identificar e descrever os 
impactos socioambientais resultantes da 
apropriação da natureza, a partir da ação 
de diferentes grupos sociais; 
Lei No. 6.938/81 

Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço 

 Na elaboração do currículo, é 
importante considerar os 
modos de vida dos diversos 
grupos sociais, a diferença 
entre cidade e campo, além da 
relação cultural existente entre 
as formas de vida. Pode-se 
complementar a habilidade 
para reconhecer as mudanças 
dos modos de vida de um 
mesmo lugar, apresentando a 
importância da técnica para a 
transformação do local. 

 

Mundo do 
trabalho 

2º 

  
(EF02GE15*) Conhecer como diferentes 
sociedades interagem com a natureza na 
construção do seu espaço, relacionando 
com as atividades econômicas como o 
extrativismo, mineração, agricultura, 
pecuária e a indústria; 

Tipos de trabalho em lugares e 
tempos diferentes 

 Na elaboração do currículo, é 
possível apresentar a origem de 
alguns produtos do cotidiano 
do aluno que são relativos às 
atividades extrativas da 
natureza, como os alimentos 
(arroz, feijão, trigo, frutas e 
vegetais), e também o consumo 
da água, que é um produto de 
extração mineral. Pode-se 
também explicitar os impactos 
ambientais da produção e 
extração na natureza. Pode-se 
complementar a habilidade 
com a reflexão sobre como 
diferentes sociedades 
interagem com a natureza na 
construção de seu espaço, 
identificando as singularidades 
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do lugar em que se vive, bem 
como semelhanças e diferenças 
com relação a outros lugares. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

  
(EF02GE16*) Identificar os pontos 
cardeais e colaterais, utilizando diferentes 
referências como o corpo 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar o uso de 
diferentes materiais — 
fotografias, croquis, maquetes, 
mapas, imagens aéreas — e 
procurar identificar lugares do 
entorno da escola, exercitando 
a lateralidade, a orientação e a 
localização. Esta habilidade, 
assim como as habilidades 
(EF02GE09) e (EF02GE10), pode 
ser pensada no conjunto dos 
temas do currículo do 2º ano. 
Pode-se propor aos alunos 
habilidades que se refiram ao 
exercício da criação, da 
representação cartográfica e da 
observação dos elementos que 
compõem a paisagem. É 
importante compreender que o 
ensino das noções espaciais é 
uma forma de atender a 
diversas necessidades da 
alfabetização geográfica: das 
mais cotidianas (como chegar a 
um lugar que não se conhece, 
entender um trajeto urbano ou 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

rural, ou compreender o curso 
dos mananciais) às mais 
específicas (como delimitar 
áreas de plantio, compreender 
zonas de influência do clima, 
identificar limites, fronteiras e 
divisas). O ensino das formas 
de representação pode criar 
oportunidades para o 
conhecimento da linguagem 
cartográfica nos dois sentidos: 
como pessoas que representam 
e codificam o espaço e como 
leitores das informações 
expressas. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

  
(EF02GE17*) Reconhecer e compreender 
símbolos cartográficos: legenda, cor, 
título e escala. 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar o uso de 
diferentes materiais — 
fotografias, croquis, maquetes, 
mapas, imagens aéreas — e 
procurar identificar lugares do 
entorno da escola, exercitando 
a lateralidade, a orientação e a 
localização. Esta habilidade, 
assim como as habilidades 
(EF02GE09) e (EF02GE10), pode 
ser pensada no conjunto dos 
temas do currículo do 2º ano. 
Pode-se propor aos alunos 
habilidades que se refiram ao 
exercício da criação, da 
representação cartográfica e da 
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observação dos elementos que 
compõem a paisagem. É 
importante compreender que o 
ensino das noções espaciais é 
uma forma de atender a 
diversas necessidades da 
alfabetização geográfica: das 
mais cotidianas (como chegar a 
um lugar que não se conhece, 
entender um trajeto urbano ou 
rural, ou compreender o curso 
dos mananciais) às mais 
específicas (como delimitar 
áreas de plantio, compreender 
zonas de influência do clima, 
identificar limites, fronteiras e 
divisas). O ensino das formas 
de representação pode criar 
oportunidades para o 
conhecimento da linguagem 
cartográfica nos dois sentidos: 
como pessoas que representam 
e codificam o espaço e como 
leitores das informações 
expressas. 
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Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

  
(EF02GE18*) Representar 
cartograficamente os lugares de vivência 
e outros, explorando os elementos 
naturais e culturais da paisagem, 
utilizando os recursos: legenda, cor, título 
e escala; 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Na elaboração do currículo, é 
possível considerar o uso de 
diferentes materiais — 
fotografias, croquis, maquetes, 
mapas, imagens aéreas — e 
procurar identificar lugares do 
entorno da escola, exercitando 
a lateralidade, a orientação e a 
localização. Esta habilidade, 
assim como as habilidades 
(EF02GE09) e (EF02GE10), pode 
ser pensada no conjunto dos 
temas do currículo do 2º ano. 
Pode-se propor aos alunos 
habilidades que se refiram ao 
exercício da criação, da 
representação cartográfica e da 
observação dos elementos que 
compõem a paisagem. É 
importante compreender que o 
ensino das noções espaciais é 
uma forma de atender a 
diversas necessidades da 
alfabetização geográfica: das 
mais cotidianas (como chegar a 
um lugar que não se conhece, 
entender um trajeto urbano ou 
rural, ou compreender o curso 
dos mananciais) às mais 
específicas (como delimitar 
áreas de plantio, compreender 
zonas de influência do clima, 
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identificar limites, fronteiras e 
divisas). O ensino das formas 
de representação pode criar 
oportunidades para o 
conhecimento da linguagem 
cartográfica nos dois sentidos: 
como pessoas que representam 
e codificam o espaço e como 
leitores das informações 
expressas. 

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

2º 

  
(EF02GE19*) Elaborar maquetes da sala 
de aula e/ou de sua residência utilizando 
as relações topológicas e projetivas; 

Localização, orientação e 
representação espacial. 

 Para o trabalho cartográfico, é 
interessante considerar o 
desenvolvimento desta 
habilidade associado ao 
conceito de lugar. Na 
elaboração do currículo, é 
possível explicitar que sejam 
trabalhadas as relações 
topológicas e projetivas para se 
reconhecer as referências. 
Pode-se, por exemplo, elaborar 
maquete da sala de aula para 
que os alunos possam exercitar 
a visão oblíqua e vertical. O 
contato com imagens, cartas e 
mapas em diferentes escalas e 
de diferentes espaços contribui 
para a alfabetização 
cartográfica do aluno. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as 
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habilidades (EF02MA14), da 
Matemática; e (EF02CI01), de 
Ciências, no que se refere à 
observação de objetos do 
cotidiano, suas características, 
formas e representações. 

 

 

CURRÍCULO 2019  
HISTÓRIA 2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 

(EF02HI01) Reconhecer espaços lúdicos e 
de sociabilidade no bairro e identificar os 
motivos que aproximam e separam as 
pessoas em diferentes grupos sociais ou 
de parentesco. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas. 
 

 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 
(EF02HI02) Identificar e descrever 
práticas e papéis sociais que as pessoas 
exercem em diferentes comunidades. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas. 
 

 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 

(EF02HI03) Selecionar situações 
cotidianas que remetam à percepção de 
mudança, pertencimento e memória, 
respeitando e valorizando os diferentes 
modos de vida. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas. 
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A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 

(EF02HI04) Selecionar e compreender o 
significado de objetos e documentos 
pessoais como fontes de memórias e 
histórias nos âmbitos pessoal, familiar, 
escolar e comunitário. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
registros de experiências pessoais 
e da comunidade no tempo e no 

espaço. 
 

 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 

(EF02HI05) Selecionar objetos e 
documentos pessoais e de grupos 
próximos ao seu convívio e compreender 
sua função, seu uso e seu significado. 

Formas de registrar e narrar 
histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais). 
 

 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 

(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida cotidiana, 
usando noções relacionadas ao tempo 
(antes, durante, ao mesmo tempo e 
depois). 

O tempo como medida. 
 

 

A 
comunidade 

e seus 
registros 

2º 
(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes 
marcadores do tempo presentes na 
comunidade, como relógio e calendário. 

O tempo como medida. 

Esta habilidade pode ser 
contextualizada, tendo em vista 
a comunidade. Em sociedades 
rurais, litorâneas ou indígenas, 
além dos relógios e dos 
calendários, utiliza-se a 
natureza para marcar 
passagem do tempo. 

 

As formas de 
registrar as 

experiências 
da 

comunidade 

2º 
(EF02HI08) Compilar histórias da família 
e/ou da comunidade registradas em 
diferentes fontes. 

As fontes: relatos orais, objetos, 
imagens (pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de informação 
e comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços sociais. 
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A 
comunidade 

e seus 
registros 

As formas de 
registrar as 

experiências 
da 

comunidade 

2º 

(EF02HI09) 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. 

As fontes: relatos orais, objetos, 
imagens (pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de informação 
e comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços sociais. 

 

 

As formas de 
registrar as 

experiências 
da 

comunidade 

2º 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas 
de trabalho existentes na comunidade em 
que vive, seus significados, suas 
especificidades e importância. 

A sobrevivência e a relação com a 
natureza.  

 

O trabalho e 
a 

sustentabilid
ade na 

comunidade 

2º 

(EF02HI11) Identificar impactos no 
ambiente causados pela ação humana, 
inclusive pelas diferentes formas de 
trabalho existentes na comunidade em 
que vive. 
 

A sobrevivência e a relação com a 
natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÕES DE     ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP01A) Grafar corretamente palavras 
conhecidas/familiares na (re)escrita de textos de 
diferentes gêneros. 
(EF02LP01B) Utilizar letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, na (re)escrita de 
textos de diferentes gêneros. 
(EF02LP01C) Segmentar corretamente as palavras 
na (re)escrita de textos de diferentes gêneros. 
(EF02LP01D) Pontuar textos, utilizando ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de exclamação, 
segundo as características próprias dos gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 

da escrita 

A tematização dos conteúdos de 
análise linguística expressos na 
habilidade deve acontecer de 
maneira a contribuir com o 
desenvolvimento das 
competências leitora e escritora. 
Isto significa dizer que os 
conteúdos gramaticais não podem 
ser trabalhados de maneira 
isolada, para a memorização de 
regras e nomenclaturas. Na 
reescrita de um conto para compor 
uma coletânea de versões de uma 
história, por exemplo, faz sentido 
compreender e fazer uso de letras 
maiúsculas, pontuação própria ao 
gênero e escrita correta de certas 
palavras, considerando-se os 
objetivos de aprendizagem 
prescritos para o 2º ano. 
Quanto à segmentação de 
palavras, este é um conteúdo de 
ortografia e, portanto, só poderá 
ser objeto de reflexão pelos alunos 
que já atingiram a hipótese 
alfabética de escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escrever o próprio nome 
(nome e sobrenome); 
Valorizar a importância do 
caminho, do traçado, de 
forma reflexiva e não 
repetitiva; Utilizar jogos de 
alfabetização; Elaboração de 
lista do mesmo campo 
semântico; Produção de 
escrita espontânea; 
Separação entre palavras; 
Pontuação; Jogos de 
alfabetização. 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP02) Grafar palavras desconhecidas 
apoiando-se na escrita de palavras familiares e/ou 
estáveis e nos sons que diferentes palavras 
compartilham, como por exemplo, apoiar-se na 
escrita de "Gabriela" para pensar na escrita da 
palavra "garrafa".  

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

Para que a criança possa apoiar-se 
na escrita de palavras familiares é 
preciso que na sala de aula haja a 
exposição de listas, parlendas, 
cantigas e outros gêneros, 
favorecendo a consulta pelos 
alunos, ao refletirem sobre a 
escrita.  

 
 

Jogos de alfabetização. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP03) Grafar corretamente palavras com 
correspondências regulares diretas (f/ v, t/d, p/b) e 
correspondências regulares contextuais (c/qu; 
g/gu, r/rr, s/z inicial) na (re)escrita de textos de 
diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

O trabalho com a ortografia inicia-
se a partir das reflexões sobre a 
segmentação de palavras, quando 
os alunos já estão alfabetizados. 
Da mesma forma, o trabalho com 
os demais conteúdos relacionados 
ao sistema ortográfico. 
Assim como os demais objetos de 
conhecimento do eixo de análise 
linguística, o trabalho com a 
ortografia precisa ser organizado 
de maneira a contribuir com a 
construção da competência 
escritora. Para tanto, a etapa de 
revisão textual favorece a 
proposição de reflexões sobre 
regularidades ortográficas; 
também o trabalho com 
sequências didáticas para a 
compreensão de regras do sistema 
é favorável à aprendizagem da 
ortografia . Atividades isoladas de 
cópia, ditado e memorização de 
regras não desenvolvem a 
habilidade em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise e percepção das 
sílabas nas palavras; 
Corresponder escritas e 
gravuras; Jogos de 
alfabetização; Análise 
fonográfica (análise dos sons 
iniciais, finais, quantidade de 
letras, preenchimento de 
lacunas). 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização

) 

2º 

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com 
sílabas cuja estrutura seja diferente de consoante 
e vogal, tais como as que contém ditongos 
(vassoura, tesoura), dígrafos (famílha, passeio) e 
encontros consonantais (graveto, bloco), na escrita 
de textos de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

Todo texto, seja de qual gênero 
for, terá em sua composição 
palavras com diferentes estruturas 
silábicas. A reflexão sobre palavras 
que contém ditongos, dígrafos e 
encontros consonantais deve 
favorecer o desenvolvimento da 
competência escritora. Desta 
forma, esse objeto de 
conhecimento precisa estar 
inserido em situações didáticas 
como a elaboração de listas de 
características de um personagem, 
de títulos de histórias lidas, de 
reescrita coletiva de textos, revisão 
textual entre outras situações nas 
quais faz sentido discutir a escrita 
de uma palavra para escrevê-la 
corretamente. 

Análise e percepção das 
sílabas nas palavras; 
Corresponder escritas e 
gravuras; Jogos de 
alfabetização; Análise 
fonográfica (análise dos sons 
iniciais, finais, quantidade de 
letras, preenchimento de 
lacunas). 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 
(EF02LP05) Grafar corretamente palavras com 
marcas de nasalização (til, m, n), na (re)escrita de 
textos de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da 

ortografia 

Todo texto, seja de qual gênero 
for, terá em sua composição 
palavras com diferentes estruturas 
silábicas. A reflexão sobre palavras 
que contém ditongos, dígrafos e 
encontros consonantais deve 
favorecer o desenvolvimento da 
competência escritora. Desta 
forma, esse objeto de 
conhecimento precisa estar 
inserido em situações didáticas 
como a elaboração de listas de 
características de um personagem, 
de títulos de histórias lidas, de 
reescrita coletiva de textos, revisão 
textual entre outras situações nas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise fonográfica (análise 
dos sons iniciais, finais, 
quantidade de letras, 

preenchimento de lacunas). 
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quais faz sentido discutir a escrita 
de uma palavra para escrevê-la 
corretamente. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 
(EF02LP06) Acentuar, corretamente, palavras de 
uso frequente, em textos de diferentes gêneros. 

Conhecimento do 
alfabeto do português 

do Brasil 

Todo texto, seja de qual gênero 
for, terá em sua composição 
palavras com diferentes acentos. A 
reflexão sobre as diferentes 
marcas gráficas que as palavras 
apresentam deve favorecer o 
desenvolvimento da competência 
escritora. Desta forma, esse objeto 
de conhecimento precisa estar 
inserido em situações didáticas 
como a elaboração de listas de 
características de um personagem, 
de títulos de histórias lidas, de 
reescrita coletiva de textos, revisão 
textual entre outras situações nas 
quais faz sentido discutir a escrita 
de uma palavra para escrevê-la 
corretamente. 

 
 
 

Análise e percepção da sílaba 
nas palavras. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP07A) Planejar a (re)escrita de textos 
conhecidos de diferentes gêneros, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional, o estilo e a finalidade do 
gênero, utilizando a letra cursiva. 
(EF02LP07B) (Re)escrever textos conhecidos de 
diferentes gêneros, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional, o estilo e a finalidade do gênero, 
utilizando a letra cursiva. 
(EF02LP07C) Revisar a (re)escrita de textos 
conhecidos de diferentes gêneros, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional, o estilo e a finalidade do 

Conhecimento das 
diversas grafias do 

alfabeto/ Acentuação 

O ensino da letra cursiva requer 
que o aluno esteja alfabetizado. 
Antes, é preciso ensinar - no eixo 
da leitura - a letra de imprensa, 
para que os alunos tenham acesso 
à grafia que circula socialmente 
nos diferentes textos impressos a 
que têm acesso. 

 
 
 
 
 

Produção de escrita 
espontânea; Lista de 

palavras; Texto de circulação 
social. 
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gênero. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 
(EF02LP08) Segmentar corretamente palavras e 
frases ao (re)escrever textos de diferentes 
gêneros. 

Segmentação de 
palavras/Classificação 

de palavras por número 
de sílabas 

Alguns exemplos de erros 
ortográficos (na escrita) por 
interferência da fala: redução de 
ditongos (vassora, pexe), omissão 
de R em final de verbos (falá, 
cantá, bebê) e redução de 
gerúndio (cantano, falano, 
correno). 

 
 
 

Separação entre palavras. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP09) Pontuar corretamente textos, usando 
ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação e reticências, segundo as 
características próprias dos gêneros. 

Pontuação 

Esta habilidade inclui os seguintes 
aspectos: identificar os sinais 
gráficos que chamamos de sinais 
de pontuação; reconhecer — na 
leitura — sua função; usar, na 
produção escrita, esses sinais, para 
garantir legibilidade e provocar os 
efeitos de sentido desejados. 
Considerar, ainda, que este é um 
momento propício à organização 
inicial desse saber: pela análise dos 
efeitos de sentido provocados na 
leitura de textos, especialmente os 
conhecidos. 

 
 

Pontuação. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP10) Compreender os efeitos de sentido de 
palavras e/ou expressões, nos textos lidos, pela 
aproximação (sinonímia) ou oposição (antonímia) 
de significados. 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/

Pontuação 
 

 
Uso do dicioário; Sinônimos e 

antônimos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP11) Compreender, em textos de diferentes 
gêneros, os efeitos de sentido produzidos pelo uso 
de aumentativo e diminutivo, como por exemplo, 
os sufixos -ão, -inhoe -zinho. 

Morfologia 
 

 
 

Aumentativo e Diminutivo. 
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Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP12) Ler cantigas, poemas dentre outros 
gêneros do campo artístico-literário, com certa 
autonomia, considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero. 

Compreensão em 
leitura 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, que precisa considerar 
tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura quanto as 
características de cada um dos 
gêneros do campo da vida 
cotidiana (organização interna; 
marcas linguísticas; conteúdo 
temático) e dos textos específicos 
a serem lidos. Atentar para o fato 
de que o trabalho previsto é com 
certa autonomia, o que supõe a 
possibilidade de trabalho em 
colaboração. 

 
 
 
 
 
 

Interagir com diferentes 
gêneros literários. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP13A) Planejar a produção escrita de 
bilhetes, cartas dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, em meio impresso e/ou digital, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero. 
(EF02LP13B) Produzir bilhetes, cartas dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, , em 
meio impresso e/ou digital. 
(EF02LP13C) Revisar bilhetes, cartas dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana produzidos. 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Trata-se de uma habilidade que 
articula a produção textual com os 
gêneros do campo da vida 
cotidiana e três vetores da 
produção do processo de escrita 
(situação/tema ou 
assunto/finalidade). Envolve ao 
menos três operações distintas: 
planejar, produzir e revisar, que 
podem ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam organizar 
as ideias, colocá-las no papel e 
revisá-las considerando a situação 
comunicativa e as características 
do gênero. 

 
 
 

Textos de imprensa em geral, 
informativos, propaganda, 

produção de bilhete. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP14A) Planejar relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências pessoais, 
dentre outros gêneros da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero. 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Trata-se de uma habilidade que 
articula a produção textual com o 
gênero de relatos de observação 
de processos e dois vetores do 
processo de escrita (situação/tema 
ou assunto). Envolve ao menos três 
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(EF02LP14B) Produzir relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências pessoais, 
dentre outros gêneros da vida cotidiana. 
(EF02LP14C) Revisar relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências pessoais, 
dentre outros gêneros da vida cotidiana 
produzidos. 

operações distintas: planejar, 
produzir e revisar, que podem ser 
tratadas em momentos sucessivos, 
e significam organizar as ideias, 
colocá-las no papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as características 
do gênero. 

Escrita de relatos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 2º 

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, mantendo 
ritmo e melodia. 

Produção de texto oral 

Trata-se de habilidade que envolve 
a oralização de textos. Deve ser 
antecedida pela leitura 
compreensiva, de modo que, 
tendo entendido o texto, o 
estudante possa cantar 
obedecendo ao ritmo e à melodia. 
A habilidade favorece, ainda, o 
desenvolvimento da fluência 
leitora, fundamental neste ano do 
ciclo. 

 
 
 
 
 

Cantar, dramatizar. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/sem

iótica 

(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP16A) Identificar a estrutura composicional 
específica de gêneros como bilhetes, recados, avisos, 
cartas, receitas, relatos - digitais ou impressos - na 
leitura de textos. 
(EF02LP16B) Manter a estrutura composicional 
específica de gêneros como bilhetes, recados, avisos, 
cartas, receitas, relatos - digitais ou impressos - na 
produção escrita de textos. 

Forma de composição 
do texto 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, na leitura, recursos 
linguísticos e discursivos que 
constituem os gêneros previstos, 
de modo que seja possível 
empregá-los adequadamente nos 
textos a serem produzidos. 

 
 

Produzir bilhete, recados; 
Reescrita de receitas. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP17A) Identificar expressões que marcam a 
passagem do tempo (“antes”, “ontem”, “há muito 
tempo” etc.), o nível de informatividade necessário 
e a sequência dos fatos, na leitura de relatos de 
experiências pessoais, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
(EF02LP17B) Manter o uso de expressões que 

Forma de composição 
do texto 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, na leitura, recursos 
linguísticos e discursivos que 
constituem os gêneros previstos, 
de modo que seja possível 
empregá-los adequadamente nos 
textos a serem produzidos. 

 
 
 

Planejar a escrita de texto 
considerando o contexto de 

produção e observando a 
passagem do tempo; Texto 
com coerência, estrutura, 
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marcam a passagem do tempo (“antes”, “ontem”, 
“há muito tempo” etc.), o nível de informatividade 
necessário e a sequência dos fatos, na produção 
escrita de relatos de experiências pessoais. 

coesão e pontuação. 

Campo da 
vida 

pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP18A) Planejar a produção escrita de 
gêneros para divulgar eventos da escola ou da 
comunidade, utilizando linguagem persuasiva e 
elementos textuais visuais (tamanho da letra, 
leiaute, imagens) adequados ao gênero, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero. 
(EF02LP18B) Produzir gêneros para divulgar 
eventos da escola ou da comunidade, utilizando 
linguagem persuasiva e elementos textuais visuais 
(tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao 
gênero. 
(EF02LP18C) Revisar gêneros produzidos para 
divulgar eventos da escola ou da comunidade. 

Escrita compartilhada 

Trata-se de uma habilidade que 
articula a produção textual com os 
gêneros de divulgação de eventos 
da escola ou da comunidade. 
Envolve ao menos três operações 
distintas: planejar, produzir e 
revisar, que podem ser tratadas 
em momentos sucessivos, e 
significam organizar as ideias, 
colocá-las no papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as características 
do gênero. 

 
 
 
 
 
 
 

Produzir cartazes. 

Campo da 
vida 

pública 
Oralidade 2º 

(EF02LP19A) Planejar a produção escrita de 
notícias, dentre outros gêneros do campo da vida 
pública, para compor um jornal falado, que 
possam ser oralizados - em áudio ou vídeo, 
considerando a situação de comunicação, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com colegas e com a 
ajuda do professor. 
(EF02LP19B) Produzir notícias, dentre outros 
gêneros do campo da vida pública, para compor 
um jornal falado, que possam ser oralizados - em 
áudio ou vídeo, em colaboração com colegas e 
com a ajuda do professor. 
(EF02LP19C) Revisar notícias, dentre outros 
gêneros do campo da vida pública produzidos, 
para serem oralizados - em áudio ou vídeo, em 

Produção de texto oral 

O trabalho com gêneros 
discursivos orais, no eixo das 
práticas de linguagem da 
oralidade, requer o uso da escrita 
para o planejamento, a 
textualização e a revisão do texto 
que será oralizado. As etapas de 
produção textual são válidas, 
portanto, para gêneros orais e 
escritos. O foco da habilidade é a 
produção de gêneros jornalísticos, 
como a notícia, visando-se a 
transmissão oral direta ou em 
ambientes digitais.  

 
 
 
 

Produção coletiva de notícias 
tendo ora o professo como 

escriba, ora os alunos. 
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colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor. 
(EF02LP19D) Oralizar notícias, dentre outros 
gêneros do campo da vida pública produzidos, 
utilizando recursos de áudio ou vídeo, em 
colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP20) Reconhecer a função social de gêneros 
utilizados para apresentar informações coletadas 
em atividades de pesquisa (enquetes, entrevistas, 
registros de experimentações). 

Imagens analíticas em 
textos 

Trata-se de reconhecer que os 
textos utilizados para apresentar 
informações coletadas em 
atividades de pesquisa possuem 
funções relacionadas ao campo de 
atuação ao qual pertencem. Assim, 
é necessário caracterizar o campo 
de atuação dos textos referidos e 
sua respectiva função, analisar o 
tipo de informações que os textos 
apresentam e identificar a função 
específica de cada gênero. O grau 
de autonomia esperada no 
desenvolvimento desta habilidade 
deve ser articulado com o 
repertório suposto para o aluno no 
nível de ensino em foco. 

 
 
 
 
 
 

Localizar informações 
explícitas em texto. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP21) Explorar diferentes gêneros expositivos 
(artigos científicos, resumos, textos expositivos em 
livros didáticos) em diferentes ambientes digitais 
de pesquisa, conhecendo suas possibilidades, com 
a mediação do professor. 

Pesquisa 

Trata-se de estudar textos 
informativos de ambientes digitais, 
como revistas, jornais, sites 
especializados e orientados para 
crianças e blogs confiáveis. O 
objetivo é a exploração de 
recursos, como hiperlinks para 
outros textos e para vídeos, o 
modo de organização das 
informações e as possibilidades e 
limites dos recursos próprios da 

 
 

Localizar informações 
explícitas em texto; Usar a 

sala de informática para 
pesquisa; Produzir texto 

coletivo. 
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ferramenta e do site específico. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP22A) Planejar a produção escrita de 
verbetes de enciclopédia, dentre outros gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa - 
digitais ou impressos - considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.  
(EF02LP22B) Produzir verbetes de enciclopédia, 
dentre outros gêneros do campo das práticas de 
estudo e pesquisa - digitais ou impressos. 
(EF02LP22C) Revisar relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia, dentre 
outros gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa - digitais ou impressos - produzidos.  

Produção de textos 

Trata-se de uma habilidade que 
articula a produção textual com os 
gêneros do campo investigativo 
em foco e dois vetores do processo 
de escrita (tema ou 
assunto/finalidade). Envolve ao 
menos três operações distintas: 
planejar, produzir e revisar, que 
podem ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam organizar 
as ideias, colocá-las no papel e 
revisá-las considerando a situação 
comunicativa e as características 
do gênero. 

 
 
 
 

Produção de texto coletivo 
tendo ora o professor como 

escriba, ora os alunos; Utilizar 
sequências e projetos 

didáticos. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP23A) Planejar a produção de diferentes 
gêneros expositivos (artigos científicos, resumos, 
relatórios etc.), a partir da observação de 
resultados de pesquisa, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
(EF02LP23B) Produzir gêneros expositivos (artigos 
científicos, resumos, relatórios etc.), a partir da 
observação de resultados de pesquisa. 
(EF02LP23C) Revisar gêneros expositivos (artigos 
científicos, resumos, relatórios etc.) produzidos a 
partir da observação de resultados de pesquisa, 
com certa autonomia. 

Escrita autônoma 

Trata-se de uma habilidade que 
articula a produção textual com o 
gênero de registro de observação 
de resultados de pesquisa. Envolve 
ao menos três operações distintas: 
planejar, produzir e revisar, que 
podem ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam organizar 
as ideias, colocá-las no papel e 
revisá-las considerando a situação 
comunicativa e as características 
do gênero. 

 
 
 
 

Produção de texto coletivo 
tendo ora o professor como 

escriba, ora os alunos; Utilizar 
sequências e projetos 

didáticos. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Oralidade 2º 

(EF02LP24A) Planejar a produção escrita de relatos 
de experimentos, registros de observação, 
entrevistas, dentre outros gêneros do campo das 
práticas de estudo e pesquisa, que possam ser 
oralizados em áudio ou vídeo, considerando a 

Planejamento de texto 
oral Exposição oral 

O trabalho com gêneros 
discursivos orais, no eixo das 
práticas de linguagem da 
oralidade, requer o uso da escrita 
para o planejamento, a 

 
 

Produção de texto coletivo 
tendo ora o professor como 

escriba, ora os alunos; Utilizar 
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situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 
(EF02LP24B) Produzir relatos de experimentos, 
registros de observação, entrevistas, dentre outros 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa, que possam ser oralizados em áudio ou 
vídeo.  
(EF02LP24C) Revisar relatos de experimentos, 
registros de observação, entrevistas, dentre outros 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa produzidos, que possam ser oralizados 
em áudio ou vídeo, em colaboração com colegas e 
com a ajuda do professor. 
(EF02LP24D) Oralizar relatos de experimentos, 
registros de observação, entrevistas, dentre outros 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa produzidos, utilizando recursos de áudio 
ou vídeo, em colaboração com colegas e com a 
ajuda do professor. 

textualização e a revisão do texto 
que será oralizado. As etapas de 
produção textual são válidas, 
portanto, para gêneros orais e 
escritos. 
O foco desta habilidade é a 
(re)produção oral, para mídias 
digitais, de textos de gêneros 
investigativos. A habilidade requer 
ainda a análise de textos orais do 
gênero previsto. 

sequências e projetos 
didáticos. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Análise 
linguística/sem

iótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP25A) Identificar a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
próprio de relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia, dentre outros gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa, 
digitais ou impressos, inclusive em suas versões 
orais. 
(EF02LP25B) Manter na produção escrita de 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia, dentre outros gêneros do campo das 
práticas de estudo e pesquisa, digitais ou 
impressos, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo próprio de cada gênero, 
inclusive em suas versões orais. 

Forma de composição 
dos textos/Adequação 
do texto às normas de 

escrita 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, no processo de leitura, 
recursos linguísticos e discursivos 
que constituem os gêneros 
previstos, de modo que seja 
possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 

 
 
 

Localizar informações 
explícitas em textos. 
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Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 
(EF02LP26) Ler textos literários de gêneros 
variados, com certa autonomia, desenvolvendo o 
gosto pela leitura. 

Formação do leitor 
literário 

Esta é uma habilidade complexa, 
que envolve: a) o desenvolvimento 
das habilidades de leitura como 
um todo; b) o caráter não utilitário 
(lúdico/estético) dos textos 
literários; c) as características de 
gêneros literários diversos, 
inclusive dramáticos e poéticos. 
Está estreitamente relacionada à 
habilidade (EF35LP21), podendo-se 
dizer que se trata da mesma 
habilidade considerada em um 
grau menor de autonomia por 
conta do nível de ensino em jogo. 
A formulação da habilidade supõe 
a previsão curricular de estratégias 
didáticas que progridam do 
trabalho em colaboração para a 
conquista da autonomia. 

 
 

Interagir com diferentes 
gêneros literários. 

Campo 
artístico-
literário 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

2º 

(EF02LP27A) Planejar a produção escrita de textos 
narrativos literários de diferentes gêneros, lidos 
pelo professor, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
(EF02LP27B) Produzir textos narrativos literários 
de diferentes gêneros, lidos pelo professor. 
(EF02LP27C) Revisar textos narrativos literários de 
diferentes gêneros produzidos. 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Esta habilidade diz respeito a 
escrever textos baseados em 
narrativas literárias lidas pelo 
professor, ou seja, a partir das 
informações previamente 
adquiridas. Ela está estreitamente 
relacionada à habilidade 
(EF01LP25), estabelecendo com ela 
uma relação de progressão: o que 
aprendeu a produzir coletivamente 
e com a intervenção do professor 
como escriba no ano anterior, o 
aluno começa a empreender 
individualmente e com alguma 
autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 

Reescrita. 
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Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 

(EF02LP28A) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução. 
(EF02LP28B) Reconhecer palavras, expressões e 
frases que caracterizam personagens e ambientes. 

Formas de composição 
de narrativas  

Análise e produção de textos 
ressaltando expressões e 
frases que caracterizam 

personagens e ambiente. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Alfabetização) 

2º 
(EF02LP29) Observar o formato de poemas visuais 
na página, as ilustrações e outros recursos visuais, 
para compreender os efeitos de sentido. 

Formas de composição 
de textos poéticos 

visuais 

O foco desta habilidade é perceber 
— no processo de leitura e estudo 
de poemas visuais — as figuras que 
o poema compõe no espaço que 
ocupa, verificando se o formato 
e/ou a disposição das letras 
provocam efeitos de sentido 
peculiares. 

 
 

Localizar informações 
explícitas e implícitas em 

texto; Analisar a estrutura do 
texto; Saraus. 

 

CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 
CURRÍCULO DE BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP01) Ler palavras tomando-
se como referência palavras 
conhecidas e/ou memorizadas 
(estáveis) como o próprio nome e 
o de colegas. 

Decodificação/Fluência de leitura 

A exposição de listas em sala de 
aula, de diferentes campos 
semânticos - lista de nomes, de 
títulos de histórias, de canções - 
tem a finalidade de servir de 
apoio à leitura e à escrita dos 
alunos. Muitas das palavras 
expostas numa classe acabam 
sendo memorizadas e, por se 
tornarem estáveis, podem 
configurar-se como uma 
referência para a escrita de 
outras palavras. 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

 
(EF12LP02A) Selecionar textos que 
circulam em meios impressos ou 
digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses 
individuais e da turma, com a 
mediação do professor (leitura 
compartilhada).  
(EF12LP02B) Ler textos que 
circulam em meios impressos ou 
digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses 
individuais e da turma, com a 
mediação do professor (leitura 
compartilhada). 

Formação de leitor 

No trabalho com a leitura é 
preciso ensinar procedimentos e 
comportamentos leitores: ambos 
implicam a mobilização de 
diversas habilidades de leitura, 
como a busca e a seleção de 
textos para ler.  
É importante também 
estabelecer 
propósitos/necessidade para a 
leitura que se faz enquanto 
prática social, isto é, ninguém lê 
sem um motivo para fazê-lo: ler 
para se divertir, ler para obter 
uma informação, ler para 
aprender, ler para se emocionar, 
ler para ter uma ideia geral do 
texto etc.  

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP03A) Planejar a produção 
de textos de tradição oral, 
observando suas características: 
estrutura composicional, 
espaçamento entre as palavras 
(segmentação), a escrita das 
palavras e a pontuação. 
(EF12LP03B) Produzir textos de 
tradição oral, mantendo suas 
características. 
(EF12LP03C) Revisar os textos de 
tradição oral produzidos, 
analisando a adequação de suas 
características. 

Construção do sistema alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 

construção da coesão 

A leitura e a escrita de textos 
de tradição oral (parlendas, 
quadrinhas e anedotas) 
precisam ser garantidas como 
atividades permanentes, 
sistemáticas até que as 
crianças atinjam a hipótese de 
escrita alfabética. Depois 
disso, esses textos podem ser 
substituídos por outros mais 
complexos. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP04) Ler listas, bilhetes, 
convites, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 

Compreensão em leitura 

A leitura de textos de 
diferentes gêneros precisa 
considerar tanto o 
desenvolvimento de 
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da vida cotidiana, em colaboração 
com colegas, com a ajuda do 
professor ou com certa autonomia, 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do texto. 

habilidades de leitura, quanto 
a compreensão de 
características próprias a cada 
gênero discursivo/textual: 
organização interna, marcas 
linguísticas, conteúdo 
temático entre outras. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP05A) Planejar a produção 
escrita de gêneros do campo 
artístico-literário (contos, tiras, 
histórias em quadrinhos, poemas 
entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, 
em colaboração com colegas e/ou 
com a ajuda do professor. 
(EF12LP05B) Produzir gêneros do 
campo artístico-literário (contos, 
tiras, histórias em quadrinhos, 
poemas entre outros). 
(EF12LP05C) Revisar a produção 
escrita de gêneros do campo 
artístico-literário (contos, tiras, 
histórias em quadrinhos, poemas 
entre outros). 

Escrita compartilhada 

Estas habilidades estão 
relacionadas à construção da 
textualidade e, portanto, 
envolvem três etapas da 
produção escrita: o 
planejamento, a escrita 
propriamente dita e a revisão 
do texto.  
Planejar diz respeito à 
organização prévia de ideias, 
levando-se em conta o 
contexto de produção e 
recepção do texto. O 
planejamento do texto pode 
ser desmembrado em duas 
partes, a saber: a) 
planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo 
com o gênero 
discursivo/textual; b) 
planejamento do texto parte a 
parte, de acordo com a 
estrutura composicional do 
gênero. 
A escrita implica na 
textualização propriamente 
dita do texto, a partir do 
planejamento e de todo o 
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repertório sobre o gênero 
construído nas etapas de 
leitura que antecederam a 
produção textual. Já a revisão 
de texto é uma das etapas 
finais da produção textual, 
necessária ao aprimoramento 
da escrita. Reler e revisar diz 
respeito a observar a própria 
escrita com atenção a detalhes 
de edição e aprimoramento do 
texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido 
planejado e escrito pelos 
alunos, tendo havido um 
tempo de distanciamento 
entre a escrita e o início da 
primeira etapa de revisão. 
Esse distanciamento é 
necessário para que a criança 
deixe de lado o papel de 
escritora do texto e consiga se 
colocar no papel de leitora 
crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova 
avanços nos conhecimentos 
discursivos e linguísticos dos 
alunos, o professor precisa 
garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam 
destinadas aos aspectos 
discursivos - coerência e 
gênero: o texto escrito 
representa o gênero 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

proposto? O que precisa ser 
melhorado nele para que se 
aproxime mais do gênero? O 
texto apresenta todas as 
informações necessárias? 
Estas informações estão livres 
de contradições? Depois de 
revisado o discurso, o 
professor passa a revisar os 
recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - coesão, 
ortografia entre outros. A 
primeira versão do texto não 
pode ser apagada durante as 
etapas de revisão; caberá ao 
professor o estabelecimento 
de marcas de revisão para que 
os alunos revisem seus textos 
sem apagá-los e depois, na 
etapa da edição, escrevam a 
versão final. 
 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

1º, 
2º 

(EF12LP06A) Planejar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida cotidiana (recados, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem, entre outros), para 
serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais, considerando 
a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, 

Produção de texto oral 

 
Ferramentas digitais: áudio, 
vídeo entre outras. 
Estas habilidades estão 
relacionadas à construção da 
textualidade e, portanto, 
envolvem três etapas da 
produção escrita: o 
planejamento, a escrita 
propriamente dita e a revisão 
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com a ajuda do professor ou com 
certa autonomia. 
(EF12LP06B) Produzir gêneros do 
campo da vida cotidiana (recados, 
avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem, entre 
outros), para serem oralizados por 
meio de ferramentas digitais. 
(EF12LP06C) Revisar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida cotidiana (recados, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem, entre outros), para 
serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais. 
(EF12LP06D) Oralizar recados, 
avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana. 

do texto, descritas na 
habilidade EF1205. Todavia, 
esta habilidade articula a 
escrita com a oralização do 
texto. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

1º, 
2º 

(EF12LP07) Produzir cantigas, 
quadrinhas, parlendas, trava-
línguas e canções mantendo rimas, 
aliterações e assonâncias, 
relacionado-as ao ritmo e à 
melodia das músicas e seus efeitos 
de sentido. 

Forma de composição do texto 
  

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP08) Ler gêneros do campo 
da vida pública (fotolegendas, 
manchetes, lides em notícias entre 
outros), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e/ou com a ajuda do 

Compreensão em leitura 
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professor. 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP09) Ler gêneros do campo 
da vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e/ou com a ajuda do 
professor. 

Compreensão em leitura 
  

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP10) Ler gêneros do campo 
da vida pública (avisos, bilhetes, 
regras, combinados, leis, 
regulamentos entre outros), 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do 
professor. 

Compreensão em leitura 
  

Campo da 
vida pública 

Escrita 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP11A) Planejar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida pública (fotolegendas, 
manchetes, notícias digitais ou 
impressas entre outros), 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e/ou com a ajuda do 
professor. 
(EF12LP11B) Produzir gêneros do 

Escrita compartilhada 
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campo da vida pública 
(fotolegendas, manchetes, notícias 
digitais ou impressas entre outros). 
(EF12LP11C) Revisar a produção de 
gêneros do campo da vida pública 
(fotolegendas, manchetes, notícias 
digitais ou impressas entre outros). 

Campo da 
vida pública 

Escrita 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP12A) Planejar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e/ou com a ajuda do 
professor. 
(EF12LP12B) Produzir gêneros do 
campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas 
de conscientização entre outros). 
(EF12LP12C) Revisar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros). 

Escrita compartilhada 
  

Campo da 
vida pública 

Oralidade 
1º, 
2º 

(EF12LP13A) Planejar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), para 
serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais, considerando 
a situação comunicativa, o tema/ 

Produção de texto oral 
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assunto, a estrutura composicional 
e o estilo do gênero, em 
colaboração com colegas e/ou com 
a ajuda do professor. 
(EF12LP13B) Produzir gêneros do 
campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas 
de conscientização entre outros), 
para serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais. 
(EF12LP13C) Revisar a produção 
escrita de gêneros do campo da 
vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros). 
(EF12LP13D) Oralizar os gêneros 
do campo da vida pública 
produzidos (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros) 
utilizando ferramentas digitais. 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

1º, 
2º 

(EF12LP14) Conhecer a estrutura 
própria de gêneros do campo da 
vida pública (fotolegendas, 
notícias, cartas de leitor digitais ou 
impressas, entre outros) por meio 
da leitura/escuta, para a produção 
escrita de gêneros.  

Forma de composição do texto 
  

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

1º, 
2º 

(EF12LP15A) Identificar slogans em 
anúncios publicitários orais ou 
escritos. 
(EF12LP15B) Compreender os 
efeitos de sentido de slogans em 
anúncios publicitários orais ou 
escritos. 

Forma de composição do texto 

Esta habilidade articula-se à 
EF12LP16 e precisa ser 
desenvolvida no interior de 
práticas de leitura e análise de 
textos publicitários. Seu foco é 
o reconhecimento de recursos 
linguístico-discursivos 
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envolvidos em slogans. 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

1º, 
2º 

(EF12LP16) Reconhecer a estrutura 
própria de gêneros do campo da 
vida pública (anúncios 
publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros) por 
meio da leitura/escuta, para a 
produção escrita de gêneros.  

Forma de composição do texto 

Esta habilidade articula-se à 
EF12LP15 e tem como foco o 
reconhecimento da estrutura 
composicional própria aos 
gêneros mencionados, com 
vistas à sua apropriação, no 
interior de práticas de leitura, 
análise e produção de textos. 

 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP17) Ler gêneros do campo 
das práticas de estudo e pesquisa 
(enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, relatos de 
experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia entre 
outros), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com 
colegas e/ou com a ajuda do 
professor. 

Compreensão em leitura 
  

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
2º 

(EF12LP18A) Apreciar gêneros do 
campo artístico-literário (poemas e 
outros textos versificados entre 
outros), observando rimas, 
sonoridades e jogos de palavras.  
(EF12LP18B) Reconhecer os 
gêneros do campo artístico-
literário como parte de um mundo 
imaginário e de uma dimensão de 
encantamento, jogo e fruição.  

Apreciação estética/Estilo 

Esta habilidade envolve o 
desenvolvimento da leitura 
como um todo; o caráter 
lúdico e estético dos textos 
literários e as características 
dos diferentes gêneros 
poéticos. Envolve também a 
formação de um repertório 
literário com a previsão de 
estratégias didáticas que 
progridam da leitura 
colaborativa para a autônoma. 
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Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

1º, 
2º 

(EF12LP19A) Reconhecer 
características de estilo próprias de 
gêneros do campo artístico-
literário (rimas, sonoridades, jogos 
de palavras, expressões e 
comparações). 
(EF12LP19B) Compreender os 
efeitos de sentido próprios do 
estilo de gêneros do campo 
artístico-literário (rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, 
expressões e comparações). 

Formas de composição de textos 
poéticos 

As estratégias linguísticas a 
que se refere a habilidade 
estão relacionadas ao estilo de 
um gênero e, portanto, 
diferenciam-se conforme o 
gênero textual do campo 
artístico-literário selecionado 
para o trabalho com os alunos. 
No caso de um poema, por 
exemplo, fazem parte do estilo 
a escrita em versos e estrofes, 
a métrica, as rimas e 
aliterações, o uso de figuras de 
linguagem como metáforas, 
hipérbatos (inversão na ordem 
dos termos da oração), e 
metonímias, a pontuação 
(nem sempre obedece as 
regras na norma-padrão), a 
licença poética entre outras.  
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CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 

BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÕES DE     
ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP01A) Compreender a função social de 
textos que circulam no campo da vida 
cotidiana (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola) e nas mídias impressa, de massa e 
digital. 
(EF15LP01B) Reconhecer a situação 
comunicativa do texto (para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam). 

Reconstrução das 
condições de produção 

e recepção de textos 

Entende-se por função social a 
finalidade comunicativa dos textos 
que circulam nos diversos campos 
de atuação da vida social em que 
se inserem. Uma notícia, por 
exemplo, tem por finalidade 
informar sobre a ocorrência de um 
fato relevante para a sua 
comunidade de leitores; uma 
receita tem como função social a 
prescrição de materiais e etapas 
para o preparo de um alimento. 
Desta forma, à escola cabe a 
promoção de situações de leitura 
diversas que considerem a função 
social dos gêneros, bem como a 
situação comunicativa em que se 
inserem. 

 
 
 
 
 
 
 
Retomar casos regrados de 
ortografia com as 
dificuldades apresentadas 
nos textos produzidos pelos 
alunos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto a ser lido (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), a partir de seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção do gênero textual, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.).  

Estratégia de leitura 

Antes da leitura de qualquer 
gênero discursivo é importante 
garantir a compreensão de suas 
condições de produção e de 
recepção, bem como a leitura 
exploratória de títulos, subtítulos, 
fotos, legendas, suporte para a 
antecipação e/ou o levantamento 
de hipóteses sobre o que será lido 

 
 
 
 
 
 

Lista de palavras 
contextualizadas. 
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(EF15LP02B) Confirmar antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
gênero textual/discursivo, de acordo com as 
hipóteses realizadas. 

(previsões sobre o conteúdo) e o 
estabelecimento de objetivos para 
a leitura do texto. Durante a 
leitura, essa articulação permitirá a 
inferência de informações 
implícitas e a verificação das 
antecipações e hipóteses 
realizadas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 

Estratégia de leitura 

As informações explícitas são 
aquelas que estão, literalmente, 
expressas em um texto - oral ou 
escrito - isto é, que estão em sua 
superfície. Duas considerações 
sobre o desenvolvimento da 
habilidade de localização de 
informações explícitas em um 
texto: a primeira é que ela não 
deve ocupar um espaço grande em 
sala de aula e a segunda é que essa 
habilidade precisa ser desenvolvida 
de maneira significativa, isto é, em 
situações de leitura nas quais há 
necessidade (função social) de se 
localizar alguma informação 
importante, como por exemplo, 
em uma pesquisa - a localização da 
faixa etária das crianças 
entrevistadas, em uma receita - a 
localização de uma medida, em 
uma reportagem - a localização de 
uma fonte de informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades contextualizadas 
e não fragmentadas. 
Conteúdos gramaticais 
interagindo com textos 
estudados. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

Estratégia de leitura 

Textos multissemióticos são textos 
que envolvem o uso de diferentes 
linguagens, neste sentido, a 
maioria dos gêneros que circulam 

 
 
 
Trabalho com textos, gibis, 
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 5º socialmente são multissemióticos, 
pois envolvem no mínimo a 
linguagem verbal e a visual (fotos, 
ilustrações, cores). Uma 
propaganda impressa em um 
outdoor, por exemplo, configura-
se como um texto verbo-visual; 
essa mesma propaganda veiculada 
na TV, passa a envolver também a 
linguagem audiovisual. A 
compreensão adequada do texto 
depende da identificação dos 
efeitos de sentido produzidos pelo 
uso de tais recursos articulados ao 
texto verbal. Outros recursos 
gráfico-visuais podem ser boxes, 
(hiper)links, negrito, itálico, letra 
capitular, uso de notas de rodapé, 
imagens entre outros). 

tirinhas, livro didático, ler e 
escrever. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será 
produzido, com a ajuda do professor, 
conforme a situação comunicativa e as 
características do gênero. 
(EF15LP05B) Pesquisar informações 
necessárias à produção do texto, em meios 
impressos ou digitais, organizando os dados e 
as fontes pesquisadas em tópicos. 

Planejamento de texto 

Situação comunicativa: 
interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); finalidade ou 
propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular); o suporte (qual é o 
portador do texto). 
Características do gênero: 
linguagem (estilo); estrutura 
composicional e tema. 
O planejamento é a primeira etapa 
de produção textual de qualquer 
gênero discursivo - oral e escrito. 
Planejar diz respeito à organização 
prévia de ideias levando-se em 
conta o contexto de produção e de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenção do professor a 
partir dos textos produzidos 
pelos alunos. Utilização de 
uma chave de correção que 
contemple os problemas 
encontrados e a proposta 
de atividades pertinentes 
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recepção do texto. O planejamento 
do texto pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber:  
a) planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo com o 
gênero discursivo/textual; 
b) planejamento do texto parte a 
parte, de acordo com a estrutura 
composicional do gênero. 

que levem os alunos a 
refletir sobre a língua 
portuguesa. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

 
(EF15LP06) Revisar o texto produzido, de 
acordo com aspectos discursivos (cortes, 
acréscimos, reformulações e correções 
relacionadas ao gênero) e aspectos linguístico-
discursivos (estudo da língua). 

Revisão de textos 

A revisão de texto é uma das 
etapas finais da produção textual, 
necessária ao aprimoramento da 
escrita. Reler e revisar diz respeito 
a observar a própria escrita com 
atenção a detalhes de edição e 
aprimoramento do texto. A revisão 
inicia-se depois de o texto ter sido 
planejado e escrito pelos alunos, 
tendo havido um tempo de 
distanciamento entre a escrita e o 
início da primeira etapa de revisão. 
Esse distanciamento é necessário 
para que a criança deixe de lado o 
papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de 
leitora crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova avanços 
nos conhecimentos discursivos e 
linguísticos dos alunos, o professor 
precisa garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam destinadas 
aos aspectos discursivos - 
coerência e gênero: o texto escrito 
representa o gênero proposto? O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 
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que precisa ser melhorado nele 
para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas 
as informações necessárias? Estas 
informações estão livres de 
contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor passa a 
revisar os recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - coesão, 
ortografia entre outros. A primeira 
versão do texto não pode ser 
apagada durante as etapas de 
revisão; caberá ao professor o 
estabelecimento de marcas de 
revisão para que os alunos revisem 
seus textos sem apagá-los e 
depois, na etapa da edição, 
escrevam a versão final. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP07A) Editar a versão final do texto em 
suporte adequado (manual ou digital), em 
colaboração com colegas e professor. 
(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 
quando for o caso, fotos, ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Edição de textos 

A edição é a última etapa da 
produção escrita de um texto, isto 
é, ela incide sobre os cuidados com 
a circulação/publicação do texto 
em suportes impressos ou digitais. 
É neste momento que o aluno 
reescreve seu texto eliminando 
todas as marcas de revisão 
inseridas nele. Para que a edição 
seja significativa é preciso que se 
escolha um suporte adequado para 
a circulação do texto, mesma que 
seja dentro da própria escola: um 
mural, um jornal da escola, uma 

 
 
 
 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 
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coletânea, uma antologia, um 
folheto, um cartaz, uma folha, um 
blog, um site, uma revista etc. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP08) Utilizar software, por meio da 
exploração de recursos de texto, áudio e 
vídeo disponíveis, na edição e publicação de 
conteúdos multissemióticos . 

Utilização de tecnologia 
digital 

Os softwares mais comumente 
utilizados para a edição e a 
publicação de conteúdo são: Word, 
Moviemaker, Audacity entre 
outros. O uso de ferramentas 
digitais de edição e de publicação 
de textos está relacionado à etapa 
de edição da versão final da 
escrita, expressa na habilidade 
(EF15LP07). 

 
 
 
Contextualização dos 
conteúdos gramaticais com 
os textos 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral, com clareza.  

Oralidade 
pública/Intercâmbio 

conversacional em sala 
de aula 

Considerar, na produção de textos 
orais, as especificidades dos textos 
de diferentes gêneros 
discursivos/textuais. Expor 
oralmente o resultado de uma 
pesquisa realizada requer saberes 
diferenciados daqueles em que a 
proposta é opinar para tomar 
decisão coletiva, ou mesmo 
debater sobre aspectos 
controversos de um tema. 
Utilizar tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

 
 
 
 
Leitura com suportes 
digitais, trabalhar ocultação 
de trechos do texto, com 
acesso a links, infográfico 
animados etc... 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP10A) Ouvir a fala de professores e 
colegas, com atenção. 
(EF15LP10B) Formular perguntas pertinentes 
ao tema proposto.  
(EF15LP10C) Solicitar esclarecimentos 
referentes ao tema, sempre que necessário. 

Escuta atenta 

A escuta atenta poderá ser 
desenvolvida em situações 
comunicativas que envolvam 
gêneros orais como a exposição 
oral de um trabalho, a entrevista, a 
manifestação de opinião em um 
debate regrado entre outros. 

 
Atividades contextualizadas 
e não fragmentadas. 
Conteúdos gramaticais 
interagindo com textos 
estudados. 
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Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP11A) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial. 
(EF15LP11B) Respeitar turnos de fala, por 
meio da seleção e utilização, durante a 
conversação, de formas de tratamento 
adequadas. 
(EF15LP11C) Considerar a situação 
comunicativa e o papel social do interlocutor. 

Características da 
conversação 
espontânea 

A compreensão da situação 
comunicativa do gênero - uma 
conversa, por exemplo, é 
indispensável ao aluno para que 
desenvolva a habilidade em 
questão. Se a conversa é com a 
equipe gestora de uma escola, por 
exemplo, as escolhas de palavras 
(lexicais), de pronomes de 
tratamento, entonação e grau de 
formalidade da linguagem utilizada 
serão diferentes de um conversa 
com um grupo de colegas da 
classe. 

 
 
 
 
 
Guiar o aluno no sentido de 
compreender a língua, o seu 
funcionamento e uso. 
Análise crítica dos gêneros 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º 
 5º 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos), em situação 
comunicativa, observados na fala, como 
direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz. 

Aspectos não 
linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 
da fala 

Os aspectos paralinguísticos - 
direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz 
entre outros - são como a 
pontuação nos textos escrito, isto 
é, provocam efeitos de sentido no 
leitor/ouvinte. 

Trabalhar com gêneros 
orais da mesma forma que 
se propõe o trabalho com 
leitura e produção escrita 
compartilhando desde o 
início os objetivos de 
acordo com a prática social 
e de linguagem a ser 
explorada. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º,  
2º,  
3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP13) (Re)conhecer a 
finalidade/propósito de gêneros orais, em 
diferentes situações comunicativas, por meio 
de solicitação de informações, apresentação 
de opiniões, relato de experiências etc. 

Relato oral/Registro 
formal e informal  

Oralização do texto escrito, 
com leitura em voz alta de 
um texto, compreensão e 
interpretação de textos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP14A) Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas,  
(EF15LP14B) Relacionar imagens e palavras, 
de acordo com a situação comunicativa, para 
interpretação de recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias). 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

O trabalho com tiras precisa 
considerar o efeito de humor 
próprio desse gênero como 
essencial a sua compreensão. 
Também é essencial a 
compreensão das características 
dos personagens da tira para que 

 
 
 
 
Leitura com suportes 
digitais , trabalhar ocultação 
de trechos do texto, com 
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se possa perceber o humor no 
texto. Assim, se o aluno não 
conhece a Mafalda, não poderá 
atribuir sentido às situações em 
que ela se coloca e à maneira 
como ela se comporta nas 
narrativas.  

acesso a links,, infográfico 
animados etc... 

 

 

CURRÍCULO 2019 

MATEMÁTICA 2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Números 2º 

(EF02MA01) Comparar, ordenar e registrar 
números naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). 

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e papel do zero). 

O trabalho com a regularidade 
no sistema de numeração 
decimal proporciona ao aluno 
diversas formas de ordenação. 
Reconhecer o número do 
contexto social. 
Propor situações de jogos e 
brincadeiras. 

Reconhecimento de número 
no contexto social: 
quantidades de letras do 
nome, idade, número do 
calçado, número de alunos na 
classe, número da casa onde 
mora, telefone, etc. 
 
Propor situações de jogos e 
brincadeiras em que os alunos 
escrevam os números (bingo, 
tiro ao alvo, resultados de 
pontuações). 
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Números 2º 

 (EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado da 
contagem desses objetos. 

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e papel do zero). 

 Possibilitar a observação de 
critérios que definem uma 
classificação e as regras usadas 
em seriações (blocos lógicos, 
tampinhas, fichas, palitos, etc). 
 

Possibilitar a observação de 
critérios que definem uma 
classificação e as regras 
usadas em seriações (blocos 
lógicos, tampinhas, fichas, 
palitos, etc). 

Números 2º 

(EF02MA03) 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. 

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e papel do zero). 

É possível a utilização de 
material concreto (tampinhas, 
lápis, palitos) para o 
agrupamento dos objetos de 
diversas formas para a 
compreensão do sistema de 
numeração decimal, 
estabelecendo formas diferentes 
de contagem. 
Trabalhar com agrupamentos de 
10 em 10. 

 Organize uma brincadeira em 
que são sorteadas fichas com 
valores variados até 50 para 
que os alunos, em duplas, 
formem, com material 
concreto, agrupamentos de 10 
mais a quantidade que ficará 
solta. Eles podem usar 
tampinhas de garrafa PET 
furadas ou botões, que serão 
amarradas com barbante para 
formar pulseiras de 10 
objetos; também podem usar 
canudos e palitos, que serão 
amarrados com elástico em 
grupo de 10. 

Números 2º 

(EF02MA04) Compor e decompor números 
naturais de até três ordens, com suporte de 
material manipulável, por meio de diferentes 
adições. 

Composição e decomposição de 
números naturais (até 1000). 

Confeccionar com os alunos 
fichas sobrepostas para 
representar as dezenas inteiras 
e as unidades e, com elas, 
desenvolva atividades de 
composição e decomposição.  

 Confeccione com os alunos 
fichas sobrepostas para 
representar as dezenas 
inteiras e as unidades e, com 
elas, desenvolva atividades de 
composição e decomposição. 
Nas fichas os algarismos das 
dezenas devem ter cores 
diferentes, para facilitar a 
visualização das dezenas e das 
unidades e a composição e 
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decomposição dos números. 

Números 2º 
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

Construção de fatos fundamentais 
da adição e da subtração. 

Realizar atividades ligadas às 
ações de juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e completar; 
Observar as diferentes 
estratégias e formas de 
registros pessoais que levam a 
construção do conhecimento. 
Propor aos alunos um jogo de 
adição com dados. Em grupos 
de 3 ou 4 alunos, cada um 
escreve os números de 1 a 9 no 
caderno ou em uma folha de 
papel sulfite. 

 Proponha aos alunos um jogo 
de adição com dados. Em 
grupos de 3 ou 4 alunos, cada 
um escreve os números de 1 a 
9 no caderno ou em uma folha 
de papel sulfite. Na sua vez, 
cada um lança dois dados e 
soma os valores obtidos na 
face de cima. Em seguida, 
risca o número 
correspondente à soma dos 
valores dos dados ou risca 
outros números cuja soma 
seja igual à soma dos valores 
dos dados. 
Monte uma lojinha em sala de 
aula com alguns materiais 
escolares. Em grupos, os 
alunos podem escolher 
quanto cada material vai 
custar e simular situações de 
compra de 2 ou 3 materiais. 
Neste momento, é 
interessante trabalhar com 
situações que gerem troco, ou 
seja, ao simular o pagamento 
dos produtos, dar uma 
quantia um pouco maior do 
que o valor da compra. 

Números 2º 
(EF02MA06) Resolver e elaborar situações-
problema de adição e de subtração, envolvendo 
números de até três ordens, com os significados de 

Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, 

É necessário contextualizar os 
problemas propostos, pois a 
estrutura e as palavras que 

 Proponha aos alunos um 
problema com ideia de juntar 
e outro com ideia de 
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juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais ou convencionais. 

separar, retirar). compõem um enunciado 
influenciam na compreensão 
do texto; 
Observar as diferentes 
estratégias e formas de 
registros pessoais que levam a 
construção do conhecimento. 
 

acrescentar da adição. Em 
duplas, cada aluno vai 
elaborar 2 problemas  e 
resolver os 2 problemas do 
colega. 
Utilize o quadro de números 
de 0 a 100 para explorar 
diferentes situações 
envolvendo as idéias de 
quanto a mais ou quanto a 
menos. Para chegar ao 
resultado, oriente os alunos a 
localizar os números e 
“caminhar” no quadro 
numérico de números 
contando a quantidade de 
números percorridos. 

Números 2º 

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição 
de parcelas iguais por meio de estratégias e formas 
de registro pessoais, utilizando ou não suporte de 
imagens e/ou material manipulável. 

Problemas envolvendo adição de 
parcelas iguais (multiplicação). 

É necessário contextualizar os 
problemas propostos, pois a 
estrutura e as palavras que 
compõem um enunciado 
influenciam na compreensão do 
texto; 
Observar as diferentes 
estratégias e formas de registros 
pessoais que levam a construção 
do conhecimento. 

 Leve os alunos a um espaço 
amplo, como o pátio ou a 
quadra da escola, e peça a 
eles que formem grupos 
atendendo aos critérios 
escolhidos por você. Por 
exemplo: 2 grupos com 7 
alunos em cada um. 3 grupos 
com 5 alunos, 4 grupos com 4 
alunos. Observe que, 
dependendo da quantidade de 
alunos na turma, alguns deles 
ficarão de fora dos grupos 
formados a cada pedido. Peça 
a esses alunos que registrem a 
adição e a multiplicação 
correspondente a cada 
pedido. Retornando à sala de 
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aula, anote na lousa todas as 
adições e multiplicações e 
peça a todos que copiem no 
caderno. 

Números 2º 

(EF02MA08) Resolver e elaborar situações-
problema envolvendo dobro, metade, triplo e 
terça parte, com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais. 

Problemas envolvendo 
significados de dobro, metade, 

triplo e terça parte. 

Oferecer aos alunos recursos 
para apropriar-se das 
nomenclaturas através das 
figuras, tendo como suporte 
materiais manipuláveis. 
Trabalhar com dobradura, 
podendo usar também o papel 
quadriculado. 

 Trabalhando com dobradura, 
pode usar também o papel 
quadriculado. Entregue aos 
alunos um pedaço de papel e 
peça que dobrem ao meio, e 
pintem cada parte de uma cor; 
cada parte é a metade do 
papel inteiro. Depois entregue 
outro papel e peça aos alunos 
para dividir o mesmo em 3 
partes iguais e pintem cada 
parte de uma cor, cada parte é 
a terça parte do pedaço de 
papel inteiro. 

Álgebra 2º 

(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 

recursivas. 

 Propor situações de roda de 
contagem para que as crianças 
contem de um em um, de dois 
em dois e de cinco em cinco. As 
contagens devem partir de 
números que não são zero, 
nem um, com o objetivo de 
serem exploradas sequências 
orais e sobrecontagens. 

 Proponha situações de roda 
de contagem para que as 
crianças contem de um em 
um, de dois em dois e de cinco 
em cinco. As contagens devem 
partir de números que não são 
zero, nem um, com o objetivo 
de serem exploradas 
sequências orais e 
sobrecontagens. 

Álgebra 2º 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos. 

Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 

elementos ausentes na sequência. 

 Propor aos alunos que 
complete o quadro numérico 
com os números até 99, na 
ordem crescente, fazendo os 
observar os números já 
preenchidos e identificar a 
regularidades. 

 Propor aos alunos que 
complete o quadro numérico 
com os números até 99, na 
ordem crescente, fazendo os 
observar os números já 
preenchidos e identificar a 
regularidades. 
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Álgebra 2º 
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências recursivas 
de números naturais, objetos ou figuras. 

Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 

elementos ausentes na sequência. 
  

  Proponha mais situações de 
roda de contagem para que as 
crianças contem de um em 
um, de dois em dois e de cinco 
em cinco. As contagens devem 
partir de números que não são 
zero, nem um, com o objetivo 
de serem exploradas 
sequências orais e 
sobrecontagens. 

Geometria 2º 

(EF02MA12) 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. 

Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, 

segundo pontos de referência, e 
indicação de mudanças de direção 

e sentido. 

O conhecimento prévio deve 
ser explorado para que a 
criança melhore sua percepção 
visual e espacial. Esse tipo de 
atividade contribui para o 
desenvolvimento de 
habilidades relativas à 
visualização, representação 
plana e a descrição daquilo que 
está sendo representado, 
usando a terminologia 
adequada. 

Brincar de colocar o rabo no 
burro. Uma criança terá que 
fornecer instruções, usando 
terminologia adequada para 
que o colega possa deslocar-
se no espaço e colocar o rabo 
no burro. 
 
 
 
 

Geometria 2º 
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

Esboço de roteiros e de plantas 
simples. 

  

 Proponha aos alunos que 
organizem uma atividade de 
caça ao tesouro. Uma equipe 
esconde um objeto em algum 
lugar e dá os comandos para 
que outra equipe encontre o 
objeto. Incentive-os a esboçar 
os deslocamentos realizados. 

Geometria 2º 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar 
figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do mundo físico, 
através de registros. 

Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento e características. 

O professor pode propor aos 
alunos trabalho com as figuras 
tridimensionais, através do uso 
de material manipulável para 
reconhecimento, nomeação, 

 Entregue aos alunos massa de 
modelar e peça que modelem 
alguns sólidos geométricos 
que conhecem. Em seguida, 
peça que socializem as 
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comparação e compreensão 
das características dos sólidos 
geométricos. Dessa forma, o 
aluno consegue desenvolver a 
habilidade.  
Entregar aos alunos massa de 
modelar e pedir que modelem 
alguns sólidos geométricos que 
conhecem. Em seguida, peça 
que socializem as estratégias 
que utilizaram para modelar 
cada um, usando expressões 
como arredondar, achatar, 
entre outras. 
 

estratégias que utilizaram 
para modelar cada um, 
usando expressões como 
arredondar, achatar, entre 
outras. 
 
Proponha aos alunos um novo 
jogo de memória, com 
imagens de objetos e imagens 
de sólidos geométricos. Por 
exemplo: a imagem da lata de 
leite em pó faz par com a 
imagem de um cilindro, a 
imagem de um tijolo faz par 
com a imagem de um 
paralelepípedo. 

Geometria 2º 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de características comuns, em 
desenhos apresentados em diferentes disposições 
ou em sólidos geométricos. 

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

características. 

O professor pode propor o uso 
de materiais manipuláveis e 
desenho para desenvolver a 
habilidade. 
Utilizar massa de modelar 
ecriar carimbos de regiões 
planas. Inicialmente, eles 
devem observar as faces e 
descobrir as regiões planas que 
serão obtidas ao carimbá-las.  

 Retome com os alunos a 
modelagem dos sólidos 
geométricos utilizando massa 
de modelar e utilize-os para 
criar carimbos de regiões 
planas. Inicialmente, eles 
devem observar as faces e 
descobrir as regiões planas 
que serão obtidas ao carimbá-
las. Em seguida, devem fazer 
os carimbos em uma folha de 
papel e confirmar as 
estimativas. 

Grandezas 
e medidas 

2º 

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar 
comprimentos de lados de salas (incluindo 
contorno) e de polígonos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e instrumentos 
adequados. 

Medida de comprimento: 
unidades não padronizadas e 

padronizadas (metro, centímetro 
e milímetro). 

O professor pode propor aos 
alunos o uso de materiais que 
indiquem as unidades de 
medidas de comprimento 
padronizadas e não 
padronizadas para ampliação 

 Leve para a sala de aula 
algumas fitas métricas e 
organize a classe em trios e 
distribua uma fita métrica 
para cada grupo. Dê um 
tempo para que as crianças as 
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das ideias relacionadas a essa 
habilidade.  
Trabalhar com fitas métricas 
(medida padronizada), 
barbantes (medida não 
padronizada). Solicitar aos 
alunos que façam medidas de 
espaço e objetos e comparem 
entre si. 

manuseiem e explorem, 
buscando identificar 
informações. 
 
Depois distribua barbantes 
para as crianças (grupo com 4) 
e peça que cortem 4 pedaços 
de um metro de comprimento 
cada, com o auxilio da fita 
métrica. Peça para utilizem o 
barbante e meçam o 
comprimento e a largura da 
sala, a altura da porta e o 
comprimento da mesa do 
professor e registrem. 

Grandezas 
e medidas 

2º 

(EF02MA17) Estimar, medir, comparar e registrar 
capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais 
e unidades de medida não padronizadas ou 
padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 

Medida de capacidade e de massa: 
unidades de medida não 

convencionais e convencionais 
(litro, mililitro, cm³, grama e 

quilograma). 

É importante a utilização de 
materiais para a compreensão 
e apropriação das unidades de 
capacidade e massa.  
Pedir aos alunos que levem 
para a sala de aula 
propagandas de 
supermercados para que 
possam observar produtos que 
são vendidos em litros e o 
preço deles. Peça a eles que 
colem as imagens em um 
cartaz, destacando a medida de 
capacidade de cada 
embalagem. 
 

 Peça aos alunos que levem 
para a sala de aula 
propagandas de 
supermercados para que 
possam observar produtos 
que são vendidos em litros e o 
preço deles. Peça a eles que 
colem as imagens em um 
cartaz, destacando a medida 
de capacidade de cada 
embalagem. 
prepare com os alunos uma 
receita. Para isso, elabore 
previamente uma lista com os 
ingredientes necessários e 
combine com eles quais 
ingredientes cada um deve 
levar para o dia da atividade. 
A receita que será feita pode 
ser escolhida pelos alunos, de 
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acordo com o gosto deles. 
No dia seguinte da culinária, 
explore com eles unidades de 
medida utilizadas para medir 
cada ingrediente, o tempo de 
preparo e o rendimento da 
receita. Ao final, eles podem 
degustar o que foi preparado 
e opinar a respeito do sabor. 

Grandezas 
e medidas 

2º 

(EF02MA18) 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. 

Medidas de tempo: intervalo de 
tempo, uso do calendário, leitura 

de horas em relógios digitais e 
ordenação de datas. 

O professor deve explorar o 
calendário e uso de relógios 
para assimilação das 
habilidades como atividade 
permanente. 

 Proponha o uso do calendário 
diariamente. Procure fazer 
perguntas como: Que dia do 
mês é hoje? Que dia da 
semana nos estamos? Este 
mês tem quantas semanas? 
Que dia foi ontem? Que dia 
será amanhã? Quantos 
domingos têm esse mês? E 
quantos sábados? Etc. 

Grandezas 
e medidas 

2º 
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o 
horário do início e do fim do intervalo. 

Medidas de tempo: intervalo de 
tempo, uso do calendário, leitura 

de horas em relógios digitais e 
ordenação de datas. 

O professor deve explorar o 
calendário e uso de relógios 
para assimilação das 
habilidades como atividade 
permanente. 

 O relógio também deve ser 
usado diariamente. Proponha 
perguntas com: A que horas 
entramos para a aula? Qual é 
o horário do recreio? Que 
horas termina as aulas? 

Grandezas 
e medidas 

2º 
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores 
entre moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações cotidianas. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e 

moedas e equivalência de valores. 

É importante o aluno registrar 
através de desenhos as cédulas 
e as trocas de moedas para 
estabelecer a equivalência com 
os valores do sistema 
monetário. 

 Leve para a sala de aula 
algumas imagens de produtos 
e o preço deles, até R$199,00, 
apenas em reais. Peça aos 
alunos que represente o preço 
dos produtos usando notas e 
moedas que estão no final do 
livro didático. Estimule-os a 
compor o valor de diferentes 
maneiras e depois registrar as 
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composições no caderno. 
Ainda com as imagens de 
produtos e o preço deles, 
monte com os alunos um jogo 
de memória. Para isso, eles 
devem criar cartelas com as 
imagens e os preços dos 
produtos e cartelas com a 
composição dos preços com 
notas e moedas. Varie as 
composições. Em duplas ou 
trios, os alunos brincam, 
vencendo quem conseguir 
formar mais pares de cartelas. 

Probabilid
ade e 

estatística 
2º 

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos 
cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano.  

 Propor situações problema e 
pedir aos alunos para 
analisarem. Exemplo: Meu 
amigo Júlio ganhou um skate 
de aniversário. Mas ele nunca 
andou de skate. Hoje, vai com 
seu pai ao parque para 
aprender a andar de skate. 
É pouco provável, muito 
provável, improvável ou 
impossível que ele caia nas 
primeiras tentativas? 

Probabilid
ade e 

estatística 
2º 

(EF02MA22) 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. 

Coleta, classificação e 
representação de dados em 

tabelas simples e de dupla entrada 
e em gráficos de colunas. 

É importante realizar os 
procedimentos para uma boa 
coleta de dados e a 
importância da organização 
dos registros. 
Propor levantamento de 
informações sobre as idades de 
cada uma das criançase a 
organização desses dados em 

 Propõe o levantamento de 
informações sobre as idades de 
cada uma das criançase a 
organização desses dados em 
uma tabela, chamada de dupla 
entrada, visto que cada registro 
está associado a duas 
informações: uma obtida na 
vertical: menina ou menino e 
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uma tabela. outra obtida na horizontal: 
alunos com 6 anos, alunos com 
7 anos, alunos com 8 anos, 
alunos com 9 anos ou mais. 
Após o preenchimento, devem 
responder algumas perguntas 

cujas informações constam da 
tabela. 

Probabilid
ade e 

estatística 
2º 

(EF02MA23) Realizar pesquisa escolhendo até três 
variáveis categóricas de seu interesse, organizando 
os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de 
colunas simples. 

Coleta, classificação e 
representação de dados em 

tabelas simples e de dupla entrada 
e em gráficos de colunas. 

É importante realizar os 
procedimentos para uma boa 
coleta de dados e a 
importância da organização 
dos registros. 

Faça com os alunos uma lista 
com as brincadeiras prediletas 
da turma. Incentive-os a 
organizar os dados dessa lista 
em uma tabela e em um 
gráfico de colunas. Para isso, 
desenhe a estrutura do gráfico 
e peça a eles que pintem a 
quantidade de alunos que 
escolheu cada brincadeira.  

Números 2º 
 (EF02MA24*) Construir fatos básicos da 
multiplicação e divisão e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

Noção da multiplicação e divisão. 

Propor atividades em que os 
alunos resolvam por meio de 
estratégias pessoais as 
situações problemas, 
socializando como pensar. A 
socialização permite que os 
alunos observem diferentes 
procedimentos. 

Organize o grupo em duplas e 
leia com as crianças o 
enunciado de uma situação 
problema envolvendo a 
multiplicação ou a divisão. 
Garanta o entendimento 
fazendo perguntas como: 
Quais as informações que 
constam do texto? Qual a 
pergunta a ser respondida?  
Deixe a disposição uma caixa 
com tampinhas para as 
crianças que desejarem 
utilizar um material para 
representar a situação. 
Circule pelas duplas e faça 
perguntas para que as 
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crianças reflitam sobre seus 
procedimentos. 

 

CURRÍCULO 2019  
ARTE 2 ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Artes visuais 2º 

(EF15AR01B) Conhecer, identificar e apreciar 
obras de arte de diferentes modalidades, 
autores, épocas, países e culturas, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas 

Cultivar = desenvolver, 
apurar, formar, melhorar, 

nutrir 
capacidade de simbolizar = 
Notar, paulatinamente, que 

cores e formas, nas 
produções artísticas, 

correspondem a intenções 
de seus autores, significam; 

 

Artes visuais 2º 
(EF15AR02B) Conhecer, identificar e explorar 
elementos constitutivos das artes visuais. 

Elementos da linguagem 

Elementos constitutivos: 
(ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, 
texturas, luz, sombra, 

formas, dimensões, figura 
etc.) 

 

Artes visuais 2º 

(EF15AR04B) Conhecer, apreciar e explorar 
diferentes modalidades das artes visuais, 
experimentando e utilizando de forma 
consciente materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

Materialidades 

Modalidades de expressão 
das artes visuais: (desenho, 

pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia 
etc.) 
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uso sustentável: Usados de 
forma consciente - requer a 

noção de que os recursos 
são limitados, e por isso 

devem ser usados de forma 
adequada. 

Artes visuais 2º 

(EF15AR05B) Experimentar e organizar 
processos de criação em artes visuais de 
modo individual e coletivo, explorando 
diferentes espaços da escola. 

Processos de criação 
Processos de criação: fazer 

artístico 

 

Artes visuais 2º 

(EF15AR06B) Dialogar sobre o que produz 
artisticamente, assim como realizar leituras 
autorais das produções dos colegas e de 
alguns artistas, percebendosemelhanças e 
diferenças, e que, por meio da arte é possível 
expressar ideias e sentimentos. 

Processos de criação 

Sentidos Plurais = Observar, 
interpretar e refletir sobre 
seu processo de criação, 

assim como realizar leituras 
autorais das produções dos 
colegas e de alguns artistas; 

perceber semelhanças e 
diferenças (dentro de um 

mesmo tema); perceber que 
a arte também é linguagem, 

e que, por meio dela é 
possível expressar suas 
ideias e sentimentos; 

 

Artes visuais 2º 
(EF15AR07B) Conhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais. 

Sistemas da linguagem 

Sistema das Artes Visuais: 
(museus, galerias, 

instituições, artistas, 
artesãos, curadores etc.) 

 

Dança 2º 

(EF15AR08B) Conhecer, experimentar e 
apreciar formas distintas da dança presentes 
na cultura local e em outras culturas, em 
diferentes contextos, cultivando a percepção, 

Contextos e práticas 

Formas distintas de 
manifestações da dança: 

(Zumba, Ballet Romântico, 
Samba, Funk etc) 
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o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Diferentes Contextos: 
(geográfico; situacional; 

festas; religioso etc)  
cultivar = desenvolver, 

apurar, formar, melhorar, 
nutrir 

Dança 2º 

(EF15AR09B) Vivenciar eexplorar os diferentes 
tecidos corporais (a pele, as estruturas ósseas e 
articulares, os músculos) percebendo e se 
apropriando da constituição do próprio CORPO 
como um sistema vivo, dinâmico e expressivo, 
estabelecendo relações entre as partes e destas 
com o todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Tecidos corporais: (a pele, as 
estruturas ósseas e 

articulares, os músculos) 
Construção do movimento 

dançado: processos de 
criação em dança 

movimento dançado: Dança 

 

Dança 2º 

(EF15AR10B) Conhecer, experimentar e 
apropriar-se do MOVIMENTO em seus 
diferentes aspectos expressivos, estruturais e 
dinâmicos, experimentando diferentes formas 
de orientação no espaço e ritmos de movimento 
na construção do movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Aspectos expressivos: 
(amplitude; intensidade; 

"Brilho" etc) 
Aspectos estruturais: 

(Equilíbrio, desequilíbrio, 
Gestos etc) 

Aspectos dinânicos: (energia, 
organização, ágilidadeetc) 
Formas de orientação no 
espaço: (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos 
etc.) 

Ritmos de movimento: (lento, 
moderado e rápido) 

Movimento dançado: a prória 
dança 
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Dança 2º 

(EF15AR11B) Conhecer, experimentar, explorar, 
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. 

Processos de criação 

Aspectos estruturais, 
dinâmicos e expressivos; 
(Formas de orientação no 

espaço; ritmo; intensidade. 
deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) 

elementos constitutivos do 
movimento; (peso, tempo, 

espaço e fluência ) 
códigos da dança: 

especificidade de cada ritmo 

 

Dança 2º 

(EF15AR12B) Dialogar, com respeito e sem 
preconceito, sobre suas experiências pessoais 
e coletivas em dança vivenciadas na escola, 
como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios. 

Processos de criação / 
Contextos e práticas 

Dialogar: (Rodas de conversa 
(antes e depois) 

Respeito: (Regras de 
convivência; demonstração de 

cortesia, atenção, 
consideração, interesse etc)  

Preconceito: (ideia, opinião ou 
sentimento, geralmente hostil 
e generalizado, formado sem 

conhecimento abalizado, 
ponderação ou razão.) 

 Esta habilidade está implícita 
na habilidade (EF15AR06) 

"construção de vocabulário e 
repertório próprios" 

 

Música 2º 

(EF15AR13B) Conhecer e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, conhecendo e analisando 
as funções da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Contextos e práticas 

Formas e gêneros de expressão 
musical: (música clássica, 
contemporânea, popular - 

categorias pop, mpb, hip hop 
etc) 

contextos de circulação: 
familiar, comercial, regional, 

meios digitais etc 
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Música 2º 
(EF15AR14B) Conhecer, apreciar, perceber e 
explorar os elementos do som e elementos 
constitutivos da música. 

Elementos da linguagem /  
Contextos e práticas 

Elementos do som: (altura, 
duração, intensidade e timbre); 

elementos constitutivos da 
música: (melodia, ritmo e 

harmonia); 
"Por meio de":  jogos, 
brincadeiras, canções 

"práticas diversas": percussão 
corporal, por exemplo 

 os dois últimos tópicos ficam 
reservados aos materiais de 

apoio curricular 
 

 

Música 2º 

(EF15AR15B) Conhecer e explorar fontes 
sonoras diversas,reconhecendo características 
dos elementos constitutivos do som, da 
música e características de instrumentos 
musicais variados. 

Materialidades 

Fontes sonoras diversas: sons 
corporais, naturais, objetos do 

cotidiano, instrumentos 
musicais 

instrumentos musicais 
variados: convencionais e não 

convencionais 
objeto: coisa material que pode 

ser percebida pelos sentidos. 
Características de 

instrumentos: corda, sopro, 
metal, percussão. 

 

Música 2º 

(EF15AR16B) Conhecer, diferenciar e explorar 
diferentes formas, procedimentos e técnicas 
de notação e registro musicalconvencional e 
não convencional.  

Notação e registro musical 

Notação convencional: Sistema 
de notação ocidental 

registro musical convencional e 
não convencional: 

(representação gráfica de sons 
- onomatopeias, partituras, 

áudio, audiovisual etc). 
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Música 2º 

(EF15AR17B) Conhecer e experimentar 
improvisações, composições e sonorização de 
histórias de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Processos de criação 

Sonoplastia: técnica baseada 
na utilização de recursos 

sonoros (voz, música, 
ruídos,instrumentos musicais 

convencionais e não 
convencionais, efeitos 

acústicos e digitais etc.)  
instrumentos musicais não 

convencionais: (qualquer coisa 
que possa ser utilizada de 

forma a compor o ambiente 
sonoro de uma improvisação 

ou composição musical; 
instrumentos raramente 

utilizados; únicos) 

 

Teatro 2º 

(EF15AR18B) Conhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro, 
presentes em diferentes contextos, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Contextos e práticas 

"formas distintas de 
manifestações do teatro; 

(comédia, drama, bonecos; 
sombras etc) 

"diferentes contextos"; (social, 
político, histórico etc) 

"ver e ouvir" - excludente 
"histórias dramatizadas" - é a 
própria apresentação teatral 

cultivar = desenvolver, apurar, 
formar, melhorar, nutrir 

 

Teatro 2º 
(EF15AR19B) Perceber teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 

Elementos da linguagem 

As teatralidades na vida 
cotidiana são indissociáveis dos 
elementos teatrais 
Elementos teatrais: 
(entonações de voz, física-
lidades, personagens, figurino, 
adereços etc). Narrativas: 
história, conto, caso, lenda, 
fábula, prosa, ficção etc. 
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Teatro 2º 
(EF15AR20B) Expressar-se de forma autoral, 
coletiva e colaborativa em processos de 
criação teatral, explorando teatralidades. 

Processos de criação 

Processos em teatro = 
processos de criação teatral 

Teatralidades: ( A teatralidade 
é indissociáveis dos elementos 
teatrais - Elementos teatrais: 

(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 

figurino, adereços etc) 
improvisação = meio 

explorando elementos de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais: (máscaras, figurinos, 
pintura corporal, adereços etc). 

 

Teatro 2º 

(EF15AR21B)Compor e encenar 
acontecimentos cênicos, ressignificando 
objetos e fatos, exercitando a imitação e o faz 
de conta, de forma intencional e reflexiva, a 
partir de diferentes estímulos 

Processos de criação 

"experimentando-se no 
lugar do outro" = 

imitação/faz de conta;  
acontecimentos cênicos = 

cenas; improvisações,  
"diferentes estímulos": 

músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida 

 

Teatro 2º 

(EF15AR22B) Explorar elementos básicos da 
linguagem teatral, em processos de criação de 
personagens, identificando estereótipos e 
dialogando sobre eles. 

Processos de criação 

Estratégias para a 
construção de personagens: 

jogos, improvisação etc 
estereótipos: (clichê, 
generalização, rótulo, 

pressuposto etc) 
Elementos básicos da 

linguagem teatral: 
(Movimento, voz, 

Expressões faciais, tempo, 
espaço, personagem, 
plateia, figurino etc) 
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Habilidades 
articuladora

s 
2º 

(EF15AR23B)Conhecer, analisar e 
experimentar, elementos e recursos 
processuais específicos de diferentes 
linguagens artísticas, a partir de projetos 
temáticos. 

Processos de criação 

Elementos e recursos 
processuais:  

(encadeamentos de ideias, 
correlação, compatibilidade, 
junção, harmonia, afinidade 

etc) 
Esta habilidade pressupõe a 
configuração de "linguagens 
híbridas" = pressupõe fusão, 

justaposição, mistura etc 

 

Habilidades 
articuladora

s 
2º 

(EF15AR24B) Conhecer, explorar e 
caracterizar brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias, pesquisando suas 
origens nas diferentes matrizes estéticas e 
culturais, relacionando seus sentidos e 
significados ao contexto sociocultural 
contemporâneo 

Matrizes estéticas e culturais 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material 
e imaterial; Culturas 
diversas; Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas 
e europeias; Diferentes 
épocas; Ética; 
Social/geográfico/político/re
ligioso/econômico/ estético 
etc; 

 

Habilidades 
articuladora

s 
2º 

(EF15AR25B) Conhecer e valorizar diferentes 
elementos constitutivos do contexto 
sociocultural local, nacional e internacional, 
cultivando vocabulários e repertórios das 
diferentes linguagens artísticas 

Patrimônio cultural 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material 

e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 

Matrizes indígenas, africanas 
e europeias; 

Diferentes épocas; 
Ética; 

Social/geográfico/político/re
ligioso/econômico/ estético 

etc; 
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>consequente construção de 
vocabulário e repertório 

específicos das linguagens 
artísticas. 

Habilidades 
articuladora

s 
2º 

(EF15AR26B) Conhecer, identificar e explorar 
diferentes tecnologias e recursos digitais, em 
processos de criação de diferentes linguagens 
artísticas. 

Arte e tecnologia/ Processos de 
criação 

Tecnologias e recursos 
digitais: (multimeios, 

animações, jogos 
eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) 

 

 

CURRÍCULO 2019  
EDUCAÇÃO FÍSICA 2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Brincadeiras 
e jogos 

2º 

(EF12EF01C) fruir e recriar diferentes brincadeiras 
e jogos da cultura popular presentes no contexto 
comunitário e regional em atividades complexas 
reconhecendo e diferenciando as sensações 
corporais. 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

No 1º ano os alunos já 
vivenciaram várias brincadeiras 
do seu contexto comunitário, 
neste momento é importante 
que os alunos recriem essas 
brincadeiras a partir da 
vivência anterior.     

 

Brincadeiras 
e jogos 

2º 

(EF12EF02A) explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares criados por eles 
reconhecendo e valorizando a importância desses 
jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

Diversificar nos anos as 
linguagens utilizadas pelos 
alunos para explicar as 
brincadeiras.  
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Brincadeiras 
e jogos 

2º 

(EF12EF03B) Planejar e aplicar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
com base no reconhecimento das características 
dessas práticas. 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional 
  

 

Brincadeiras 
e jogos 

2º 

(EF12EF04A) Colaborar na proposição e na 
produção de alternativas para a 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. 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional 

Atentar-se a produção de 
textos e circulação dos 
mesmos. 

 

Esporte 2º 
(EF12EF05B) Reconhecer os elementos comuns 
aos esportes de marca e precisão prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

Esportes de marca , Esporte de 
precisão 

Realizar o levantamento dos 
esportes de marca e precisão 
(1º) que já vivenciaram propor 
outros e identificar os 
elementos comuns.  

 

Esporte 2º 

(EF12EF06B) Discutir a importância da observação 
das normas e das regras dos esportes de marca e 
de precisão para assegurar a integridade própria e 
as dos demais participantes. 

Esportes de marca, Esporte de 
precisão. 

Desenvolver o tema em forma 
de Jogos Pré Desportivos de 
esporte de marca e esporte de 
precisão.   

 

Ginástica 2º 

(EF12EF07B) Identificar diferentes elementos 
básicos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais) 
individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 

Ginástica Geral   

 

Ginástica 2º 

(EF12EF08B) Planejar e aplicar estratégias para a 
execução de combinações de elementos básicos 
da ginástica geral, de forma individual e em 
pequenos grupos.  

Ginástica Geral   
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Ginástica 2º 

(EF12EF09B) Identificar suas potencialidades e os 
limites do corpo, buscando superar suas 
dificuldades, respeitando as diferenças individuais 
e de desempenho corporal. 

Ginástica Geral   

 

Ginástica 2º 

(EF12EF10B) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), 
as características das combinações dos elementos 
básicos da ginástica geral, comparando a presença 
desses elementos em distintas práticas corporais. 

Ginástica Geral   

 

Dança 2º 

(EF12EF11B) Fruir e recriar diferentes danças do 
contexto comunitário e regional (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando 
as diferenças individuais e de desempenho 
corporal. 

Danças do contexto comunitário e 
regional 

Retomar as danças vivenciadas 
no 1º ano e recriá-las. 

 

Dança 2º 

(EF12EF12B) Comparar os elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto 
comunitário regional, valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas. 

Danças do contexto comunitário e 
regional 

  

 

 


