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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Artes PROFESSOR (A) Wânia Parreiras 

ANO/SÉRIE 2°ano TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

 Reconhecer os elementos expressivos da arte e os princípios que regem 

suas combinações e as diferentes linguagens artísticas, bem como suas 

historicidades e diversidades. 

  Qualificar a arte em sua diversidade, pela importância dentro do 

processo de comunicação, mostrando a História da Arte Brasileira a 

partir dos artistas plásticos Éder Oliveira e Gustavo Rosa. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 História da Arte: 

 Éder Oliveira. 

 Gustavo Rosa. 

 Paul Gauguim. 

 Retrato e autorretrato. 

 A cultura e a estética de outras culturas. 

 Conceitos estruturais da linguagem plástica na História da Arte; o Brasil 

em foco: linha, ponto e cor. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala:  

 Realizar atividades de natureza cognitiva e motora, individuais e em 

grupo; 

 Expressar-se ativamente em atividades lúdicas, dividindo-as com os 

colegas; 

 Aplicar a linguagem visual e gráfica de diversas formas; 
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 Manipular os materiais das artes plásticas, de modo a desenvolver a 

coordenação motora e a cognição. 

Em casa:  

 Realizar produções artísticas (desenho, modelagem, colagem, recorte); 

 Manter contato com teatro, cinema e exposições, levando em 

consideração a faixa etária, tornando a experiência significativa; 

 Registrar as experiências com livros e sites infantis. 

 

D) PROJETOS 

 Semana das Artes. 

 Projic. 

 

E) AVALIAÇÃO 

 A avaliação será processual e constante, tendo como critério observar o 

individual, o coletivo, o desenvolvimento da coordenação motora e da 

cognição, bem como o interesse das crianças nas produções de arte. 

 Valorização das conquistas e da aquisição de conhecimentos. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA Ciências  PROFESSOR (A) Adriana, Daniela, Kelly, Krisna e 
Samantha.       

ANO/SÉRIE 2º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

 Previsão do tempo e meteorologia.  

 As invenções que auxiliam os sentidos do corpo. 

 Instrumentos de medida. 

 Estados físicos da água (sólido, líquido e gasoso). 

 Tipos de materiais (composição dos corpos). 

 Misturas e separação de misturas. 

 Transformações e invenções de materiais. 

      

B) OBJETIVOS 

 Reconhecer a função das previsões meteorológicas. 

 Identificar as invenções que auxiliam os sentidos do corpo humano. 

 Reconhecer o termômetro como instrumento de medida de 

temperatura de objetos, corpo ou ambiente. 

 Analisar instrumentos que verificam a temperatura do corpo e do 

ambiente. 

 Reconhecer as transformações de estado físico da água. 

 Identificar as propriedades dos materiais. 

 Verificar a junção e separação de misturas. 

 Reconhecer as transformações físicas dos materiais. 

  

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala:  

 Participar das atividades interativas por meio de observações, 
discussões e registros. 

 Desenvolver atividades no livro didático e no caderno. 

 Realizar atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. 
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 Participar das aulas práticas propostas no laboratório de Ciências e em 
outros ambientes oferecidos pela escola. 

 Efetuar as atividades propostas no projeto de trabalho.  
 

Em casa:  

 Estabelecer hábito de estudo diário. 

 Estudar diariamente revendo o que foi trabalhado em sala de aula. 

 Desenvolver pesquisas e observações. 

 Realizar os deveres escolares. 
 

D) AVALIAÇÃO 

 1ª avaliação – 14,0 pontos.                 

 2ª avaliação – 14,0 pontos.            

 Atividades diversificadas – 7,0 pontos. 

 

Observação:  

 Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no decorrer da 
etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Carolina Rochael e 
Leonardo Campos  

ANO/SÉRIE 2º ano TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

 Identificar a origem, as características básicas e o espaço onde é 

praticado o Futsal.  

 Experienciar a articulação de uma ou mais habilidades motoras e 

capacidades físicas.  

 Vivenciar diferentes jogos de iniciação relacionados com o Futsal. 

 Vivenciar diferentes formas de expressão do corpo, compreendendo 

o corpo como linguagem. 

 Criar histórias, cenas, cenários, coreografias com base em temas 

variados. 

 Apropriar-se de técnicas específicas do meio líquido, como abrir os 

olhos dentro d’água, respirar, realizar pequenos deslocamentos. 

 Identificar maneiras de brincar no meio líquido, adaptando o corpo 

a esse contexto. 

 Identificar as possibilidades de movimento do próprio corpo e de 

deslocamento do mesmo no tempo e espaço. 

 Vivenciar diferentes formas de movimento (andar, correr, saltar, 

rolar, agachar, empurrar, arremessar etc.). 

 Identificar elementos básicos da ginástica no solo e no trampolim. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Esportes (Futsal). 

 Práticas Corporais Expressivas (história coreografada e mímica). 

 Jogos e brincadeiras tradicionais e aquáticos. 

 Ginástica (aparelhos: solo e trampolim). 
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C) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

cumprimento dos combinados construídos, empenho, capacidade dos 

estudantes de realizar as atividades desenvolvidas e culmina em 

avaliações formais estruturadas. 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos são: Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e 

representam as possibilidades de nota final do aluno. Essa nota será 

conferida através da média dos conceitos de cada avaliação realizada. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Adriana, Daniela, Kely, 
Krisna e Samantha.  

ANO/SÉRIE 2º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

Reconhecer a importância da moradia para as pessoas; 

Identificar as características do lugar de vivência; 

Localizar os diferentes espaços do interior da casa; 

Identificar os diferentes materiais utilizados nas construções das 

moradias; 

Reconhecer profissões e a função dos trabalhadores da construção civil; 

Identificar semelhanças e diferenças entre as moradias das comunidades 

quilombola e indígena e as moradias do lugar de vivências dos alunos;  

Identificar os materiais usados na construção das moradias quilombola e 

indígena e a sua relação com a natureza. 

  

B) TEMAS E TÓPICOS 

A casa e seu interior  

Materiais usados na construção de moradias 

Os trabalhadores da construção 

Moradias da comunidade quilombola e dos povos indígenas 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

Mantenha a atenção em todas as aulas, sejam elas expositivas dialogadas, 

vídeos, experiências, jogos etc.;   

Sempre faça as anotações e realize as atividades propostas com 

qualidade; 

Faça perguntas quando necessário;   
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Seja organizado e pontual com relação às diversas atividades que serão 

desenvolvidas. 

 

Em casa: 

Reveja a matéria já trabalhada em sala com o auxílio do livro didático, 

dos registros no caderno e de outros materiais trabalhados;   

Registre as dúvidas para apresentá-las à professora na aula seguinte; 

Realize os deveres de casa com qualidade. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação corresponde ao processo de ensino e às especificidades da 

disciplina. Desse modo, ocorre de forma contínua por meio de atividades 

específicas em sala, deveres de casa, trabalhos e avaliações.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

1ª avaliação: 14,0 pontos 

2ª avaliação: 14,0 pontos 

Atividades diversificadas: 7,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Adriana, Daniela, Kely, 
Krisna e Samantha. 

ANO/SÉRIE 2º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Identificar algumas formas de trabalho; 

 Relacionar o trabalho com os locais onde eles acontecem; 

 Analisar os problemas dos profissionais que atuam em locais abertos; 

 Identificar características do trabalho em locais fechados; 

 Identificar algumas mudanças nas formas de trabalho em diferentes 

tempos; 

 Conhecer algumas formas de trabalho há cem anos e o modo de 

trabalho das pessoas do passado; 

 Conhecer as formas de trabalho nas comunidades indígenas e 

quilombolas; 

 Relacionar as formas de divisão de trabalho de alguns povos indígenas e 

a valorização dos mais velhos. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Formas de trabalho em locais abertos 

 Os pregões. A vida dos vendedores de rua há cem anos 

 Formas de trabalho em locais fechados 

 O trabalho dos povos indígenas e suas diversas atividades 

 As diferentes atividades realizadas nas comunidades quilombolas 

 As transformações sofridas pelos trabalhadores ao longo de cem anos 

 A tecnologia e as profissões da atualidade 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

Participe das aulas interativas por meio de observações, discussões e 

registros. Desenvolva as atividades no livro didático e no caderno. Realize 

as atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. Participe  
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das aulas práticas propostas nos diversos ambientes oferecidos pela 

escola. Efetue as atividades propostas no projeto de trabalho. 

 

Em casa: 

Estabeleça o hábito de estudo diário. Estude diariamente revendo o que 

foi trabalhado em sala de aula. Desenvolva pesquisas e observações. 

Realize os deveres escolares. 

D) AVALIAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1ª avaliação: 14,0 pontos — Questões discursivas (abertas), objetivas 

(fechadas) e de interpretação textual 

2ª avaliação: 14,0 pontos — Questões discursivas (abertas), objetivas 

(fechadas) e de interpretação textual 

Atividades diversificadas: 7,0 pontos — Atividade interdisciplinar (3,0 

pontos), projeto da etapa (4,0 pontos) 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Beatriz Lacerda Bueno de 
Camargo  

ANO/SÉRIE 2º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

Desenvolver as quatro habilidades que subjazem à competência 

linguístico-comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala) de 

forma lúdica e dinâmica; conhecer diferentes manifestações culturais: 

Halloween, Thanksgiving, Christmas e desenvolver atitude de respeito 

para com elas; aprimorar o vocabulário por meio das relações com o 

conhecimento, com o outro e com o mundo; apreciar uma segunda língua; 

participar das aulas com materiais interativos, como jogos, músicas e 

atividades; praticar a língua inglesa de forma contextualizada e próxima à 

realidade. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

DIFFERENT LOOKS (UNIT 7) 

 Looks: short hair/long hair, small eyes/big eyes, green eyes/brown 

eyes, black hair, blond hair, red hair, arm, different, ear, foot, mouth 

 Grammar phrase: guess who? It’s… / I have (blond) hair and (blue) 

eyes. 

 

LUNCH TIME (UNIT 8) 

 Food: chicken, fish, French fries, fruit salad, pasta, pudding, salad 

 Grammar phrase: be strong, come on, eat well, here you are, I like/ I 

don’t like, it’s good for you, what about you? 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participar de atividades individuais, em duplas e em grupo com a 

utilização de músicas, brincadeiras e recursos audiovisuais autênticos e 

tarefas elaboradas especificamente para o nível proposto. 

 

Em casa: Realizar atividades (homeworks) individualmente ou com a 

participação dos pais ou responsáveis. O contato com variados materiais — 

vídeos, livrinhos de história, sites etc. — é uma boa forma de manter-se 

conectado com a língua, ampliar o vocabulário e desenvolver as diversas 

habilidades. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado durante a etapa pela sua participação e pelo 

cumprimento das tarefas propostas. Nesta etapa faremos um projeto, 

atividades de apoio e fixação — que deverão ser coladas no caderno de 

Inglês — e uma prova final abrangendo as unidades estudadas. Para que a 

avaliação seja um processo tranquilo e enriquecedor, fazem-se 

necessários o estudo diário do conteúdo dado em sala de aula, a prática 

do vocabulário estudado por parte do aluno e o compromisso de manter o 

caderno completo e organizado. 

São usados os seguintes conceitos para avaliação: 

(OT) Ótimo 

(MB) Muito Bom 

(B) Bom 

(S) Suficiente 

(I)  Insuficiente 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Adriana, Daniela, Kely, 
Krisna e Samantha 

ANO/SÉRIE 2º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO GERAL 
 

Aprimorar a habilidade discursiva, bem como a capacidade humana do uso 

ético da linguagem e do domínio ativo do discurso, expressos no 

desenvolvimento intelectual, na formação humana e cultural e na 

participação cidadã no processo de transformação e humanização da 

sociedade. 

B) TEMAS E TÓPICOS 
 

Compreensão de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não 

verbais, impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Gêneros textuais (narrativa, poema, conto, reportagem, cartão-

postal, conto de fadas e reconto) 

 Linguagem (conto, cartão-postal, reconto) 

 Contexto de produção e circulação (narrativa, reconto, cartão-

postal) 

 Coerência temática 

 Seleção lexical e adequação vocabular 

 Textualização do discurso narrativo 

 Enunciação discursiva 

 
 

Apropriação da língua, do seu funcionamento e uso reflexivo da língua 

e sua relação com o patrimônio linguístico nacional e cultural 

 Língua falada e escrita 

 Singular/plural 

 Aumentativo/diminutivo 

 Antônimo/sinônimo 

 Ordem dos verbetes no dicionário 
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 Acentuação gráfica 

 Sinais de pontuação (travessão, dois-pontos, reticências, ponto 

final, exclamação, interrogação e vírgula) 

 

Produção de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não verbais, 

impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Sinais de pontuação 

 Produção de narrativas orais e escritas de acordo com as etapas do 

discurso narrativo 

 Revisão e reelaboração 

 
 

Compreensão de gêneros do discurso do domínio literário e sua relação 

com a memória cultural 

 Gêneros do discurso literário, expositivo e narrativo 

 Literatura e imaginário 

 
 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  
 

Em sala: 

 Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do 

professor, realizar as atividades do livro didático e no caderno 

(aula, projetos e produção de texto), fazer interpretações de 

textos de diferentes gêneros e realizar trabalhos individuais e 

coletivos. 

 

Em casa: 

 

 Realizar as atividades extraclasse com capricho e atenção, manter 

o hábito de estudo diário, rever os conteúdos trabalhados, anotar 

as dúvidas para solicitar explicação da professora. 
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D) AVALIAÇÃO 
 

A avaliação em Língua Portuguesa tem como parâmetros os objetivos de 

aprendizagem do 2º ano, de acordo com os eixos de ensino do 

componente curricular de Língua Portuguesa: leitura, produção de texto, 

oralidade, sistema de escrita alfabético e ortografia. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

 1ª avaliação: 14,0 pontos — Avaliação com questões discursivas e 

objetivas;  

 2ª avaliação: 14,0 pontos — Avaliação com questões discursivas e 

objetivas;  

 Atividades diversificadas — 7,0 pontos. 

 

 
Obs.: Este documento é flexível e pode sofrer alterações ao longo da 

etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (AS) Adriana, Daniela, Kely, Krisna 
e Samantha 

ANO/SÉRIE 2º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 Ampliar os conhecimentos de leitura, escrita e posição ordinal dos 

números, bem como resolver operações e situações-problema que 

envolvam ou não a interpretação de tabelas e gráficos, utilizando 

operações de adição e subtração de números de até duas ordens para o 

cálculo. Ainda nesse contexto de operações, apresentar as ideias de 

multiplicação e divisão, sem o uso do algoritmo, em situações que 

remetam a problemas do cotidiano;  

 Interpretar e ser capaz de desenvolver o pensamento geométrico a 

partir de figuras planas ou bidimensionais e, em seguida, de figuras 

unidimensionais, classificando e observando semelhanças e diferenças 

entre elas; 

 Reconhecer as grandezas e suas medidas em situações que explorem 

unidades não padronizadas e unidades padronizadas. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Números e operações 

 Leitura e escrita de números de 100 a 999 

 Números ordinais do 25º até o 50º 

 Operações com duas ordens (com agrupamento e reagrupamento) 

 Situações-problema envolvendo adição e subtração 

 Ideia de multiplicação sem o uso do algoritmo 

 Ideia de divisão sem o uso do algoritmo  

 Reconhecimento da multiplicação e da divisão como operações inversas 

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

Espaço e forma 

 Figuras planas (retângulos, triângulos e círculo) 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento (unidades não padronizadas e padronizadas: 

centímetro)  

 Medidas de massa (unidades não padronizadas e padronizadas: 

quilograma) 

Tratamento da informação 

 Tabelas 

 Gráficos 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Mantenha-se atento e participativo;   

 Organize os materiais para as aulas e cole as matrizes no caderno; 

sempre traga para as aulas o livro, os materiais solicitados e o caderno;  

 Sempre faça o registro das aulas no caderno, de forma organizada, para 

a aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia nos estudos.  

Em casa: 

 Estude diariamente por, pelo menos, 30 minutos; 

 Faça a revisão do conteúdo abordado em sala por meio das atividades 

do livro, da leitura dos registros e das matrizes;  

 Realize os deveres de casa e registre todos os cálculos/desenhos 

necessários; 

 Faça a leitura dos textos/enunciados do livro didático e escreva as 

dúvidas para serem esclarecidas na aula seguinte; 

 Traga para discussão, em sala de aula, curiosidades e notícias 

relacionadas aos conteúdos estudados. 
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D) AVALIAÇÃO  

O processo avaliativo na disciplina de Matemática compreende aspectos 

qualitativos e quantitativos que perpassam todo o trabalho em sala de 

aula e realizados em casa. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 1ª avaliação: 14,0 pontos  

 2ª avaliação: 14,0 pontos  

 Atividades diversificadas: 7,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Solange Guedes       

ANO/SÉRIE 2º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Desenvolver o pensamento criativo por meio da experimentação 

consciente dos elementos sonoros; 

 Refletir sobre a música enquanto linguagem artística; 

 Compreender e explorar conceitos musicais por meio da apreciação, da 

criação e da performance; 

 Observar de maneira mais consciente o entorno sonoro, bem como 

desenvolver a percepção estética e crítica. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Duração: pulso e apoio, vivência de métrica 

 Altura: direcionalidade sonora, planos de altura 

 Timbre: timbres corporais, vocais e instrumentais, orquestrinhas 

(conjuntos de percussão) 

 Intensidade: indicações básicas de dinâmica 

 Estilo, contexto e cultura musical: história da música, obras musicais, 

compositores e contextualização 

 Forma: frases e seções, forma ABA, pergunta e resposta 

 Notação musical: sequência de notas vizinhas ascendentes e 

descendentes 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participar com atenção e envolvimento das atividades de 

performance, apreciação e criação, sejam elas individuais ou em grupo; 

contribuir com observações, ideias e questionamentos que possam 

enriquecer as aulas. Recursos utilizados: jogos, dinâmicas em grupo, 

brincadeiras musicadas, músicas, vídeos e instrumentos musicais. 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

Em casa: Estabelecer hábitos culturais mais abrangentes e diversificados, 

principalmente os musicais; ouvir música, cantar, dançar e explorar 

materiais sonoros; desenvolver pesquisas sobre as músicas, os estilos, os 

assuntos ou os artistas estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio da observação dos aspectos 

atitudinais e processuais da criança no decorrer das aulas de música, 

incluindo a participação e o empenho na realização das atividades 

propostas. O resultado final se dará por meio dos conceitos I 

(insuficiente), S (suficiente), B (bom), MB (muito bom) ou  O (ótimo). 
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