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PARA O 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

SONDAGEM DE COMPETÊNCIAS 
  

 O momento da seleção é o primeiro contato de um candidato com a realidade de uma nova 
escola. 
 O Colégio Santo Agostinho, desejando receber alunos com um nível acadêmico ajustado ao 
ano a que se destinam, prepara, para os candidatos, avaliações que permitam a percepção de 
seus conhecimentos e habilidades. As competências exigidas deverão ser mostradas por meio de 
estratégias de leitura, interpretação e produção de texto, raciocínio lógico-matemático e 
envolverão soluções de situações-problema necessárias à construção do conhecimento. 
 O aluno terá como referência um conjunto básico de conteúdos desenvolvidos no ano que 
cursa. 

 

Competências a serem observadas em crianças alfabéticas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leitura silenciosa e oral de texto com compreensão; 

 Localização, compreensão e interpretação de informações escritas no texto; 

 Comunicação, por escrito, de informações, pensamentos e ideias do texto; 

 Identificação do sentido de palavras e expressões de acordo com o contexto; 

 Identificação dos conceitos de sílabas, palavras e frases; 

 Reconhecimento de ordem alfabética; 

 Produção de pequeno texto. 

 

MATEMÁTICA 

 Classificação de objetos e nomeação de coleções; 

 Seriação de objetos e números; 

 Sequenciação de elementos; 

 Identificação de quantidades; 

 Distribuição de quantidades; 

 Comparação de coleções; 

 Ordenação de coleções de acordo com a quantidade de elementos; 

 Complementação de quantidades; 

 Registro de números até 50; 

 Identificação de números em sequência numérica. 

 Cálculos matemáticos de situações-problema envolvendo a ideia de adição e subtração (registro 

com desenhos e resposta); 

 Reconhecimento das figuras planas: círculo, triângulo, retângulo e quadrado; 

 Localização de objetos no espaço: em cima, embaixo, na frente, etc; 

 Localização de um elemento em uma série ordenada: primeiro, segundo, último, etc; 

 Reconhecimento de conceitos como: antes, depois, agora, vazio, cheio, leve, pesado, grande, 

pequeno, etc. 

 Leitura de gráficos e tabelas. 
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