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Data: ________/________/________ 

PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 

                                                                                                                     ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

 

1º BIMESTRE 

Professor(a): Allame Sander  Turma(as): 2º ano A e B 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Coordenação motora ampla 

Jogos lúdicos  

Hábitos saudáveis de higiene 

Produção de sons com o corpo, 

desenvolvimento e  

Atividade físicas sensoriais  

Lateralidade 

Noção espacial 

Agilidade  

Arremessar e recepcionar  

  

Realizar movimentos em atividades 

em grupos.  

Trabalho com bola de arremesso 

com uma das mãos e com as duas 

mãos.  

Correndo realizar lançamento da 

bola. 

Tiro ao alvo, lançamento com bola. 

Aprender trabalhar em grupos com 

as atividades de propostas pelo 

professor. 

As adaptações serão 

feitas através do PEI. 
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Criar movimentos, gestos, olhares e 

mimicas em brincadeiras e jogos. 

Correr em linha reta. 

Correr fazendo zig-zag. 

 

 

 

2º BIMESTRE 

Professor(a): Allame Sander  Turma(as): 2º ano A e B 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

 Movimentos corporal 

Jogos cooperativos   

Estafetas 

Coordenação motora fina e 

ampla. 

Jogos cooperativos   

Jogos adaptados 

 

Habilidades motoras, 

Andar 

Corrida de velocidade 

Corrida de mudança de direção  

Regras sociais 

solidariedade 

 

Fazer jogos de mini queimada. 

Jogos de acerto o alvo. 

Jogo de boliche. 

Utilizar os movimentos corporais 

para realizar mudança de direção. 

Desenvolver com os alunos equipes 

para fazer mini jogo de basquete 

adaptado. 

As adaptações serão 

feitas através do PEI. 
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 Engatinhar e rolar, e se possível 

rolamento corporal. 

Realizar as atividades com grupos 

ajudando o colega nas dificuldades,  

Corrida de velocidade com 

´pequenos obstáculos 

 

 

3º BIMESTRE 

Professor(a): Allame Sander Alves Rezende Turma(as): 2º ano A e B 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Coordenação motora simples e 

complexa. 

Espaço corporal 

Domínio corporal 

Brincadeiras e jogos populares 

Localização espacial 

Regras sociais  

Habilidade motora 

Coordenação de braço e perna  

Equilíbrio 

Flexibilidade 

Hábitos saudáveis  

Jogos de futebol. 

Fazer jogo de mini basquete. 

Realizar corrida de velocidade 

(apostar corrida) 

Trabalhar em equipe carregando 

objetos de cores e tamanhos 

diferentes. 

As adaptações serão 

feitas através do PEI. 
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 Criar com corpo formas 

diversificadas de expressões de 

sentimentos, sensações e emoções, 

tanto na situação do cotidiano 

quanto nas brincadeiras. 

Realizar movimentos de rolar e 

saltar e de amplitude articular dos 

alunos. 

 

 

4º BIMESTRE 

Professor(a): Allame Sander Alves Rezende Turma(as): 2º ano A e B 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Brincadeiras regionais. 

Hábitos saudáveis  

Regras sociais 

Conhecimento das partes do 

corpo. 

Domínio do corpo 

Movimentos psicomotores  

Atividades rítmicas 

 

Realizar jogos de imagem e ação. 

Aperfeiçoar as habilidades realizadas 

durante os bimestres anteriores. 

Realizar brincadeiras de pega-pega. 

As adaptações serão 

feitas através do PEI. 
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Imitação de gestos e 

movimento. 

Atenção e concentração. 

Expressão facial (rir, chorar, 

ficar triste, alegre, raive e 

outros) 

Conversar a importância da 

atividade física. 

Criar com corpo formas 

diversificadas de expressões de 

sentimentos, sensações e emoções, 

tanto na situação do cotidiano 

quanto nas brincadeiras. 

Desenvolver com os alunos corrida 

com obstáculos, engatinhar, e se 

possível rolamento corporal. 

Atividade com bola, segurar bola 

com as mãos, com uma mão, lançar 

bola, e receber a bola. 

Corrida de velocidade com 

´pequenos obstáculos 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 1 (2 º ANO) 

1º BIMESTRE 

Professor(a): Josanny Silveira Barros Turma(as): 2º ano E.F.I 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Artes e música -Retrato e autorretrato  

-Ler e escrever música (de forma divertida) 

- Sons longos e sons curtos (linhas e 

pontos) 

- Partitura Musical 

-Identidade cultural (sobre Japoneses, 

africanos, indígenas 

-Folclores 

-Instrumentos Musicais diferentes 

Conhecendo algumas etnias através da fisionomia de uma 

criança (olhos puxadinhos, cabelo lizo ou encaracolado, branco 

ou moreno...) Vamos cantar músicas relacionadas ao corpo 

humano e como somos felizes da forma como Deus nos criou. 

Conheceremos também alguns Artistas que desenhavam e 

pintavam a imagens das pessoas, numa época onde não havia 

máquina fotográfica e nem celular. 

Desenharemos notas musicais de uma maneira um pouco 

diferente, por meio de pontos linhas.  

Aprenderemos canções que falam do Japão, aprenderemos 

comidas típicas de outros países também.  

As adaptações serão 

feitas através do PEI. 

 

 



                              Colégio Adventista Jardim dos Estados - MS 

                    ASM- Campo Grande 

  

Data: ________/________/________ 

2º BIMESTRE 

Professor(a): Josanny Silveira Barros Turma(as): 2º ano E.F.I 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Artes e música - Sons da Natureza  

- Sons dos animais 

-Cenas de família 

-Cores 

-Família dos Instrumentos 

Quando as crianças ouvirem um som deverão identificar o 

nome do som e registrá-lo no livro. Vamos imitar o som da 

chuva forte e da chuva fraca. E quando se ouvir um som 

longo, vamos lembrar que ele é representado pela linha e o 

som curto é representado com um ponto. Assim sendo 

ouviremos o som de alguns animais e vamos descobrir como é 

o seu som: longo ou curto. Conheceremos a Obra de Camille 

Saint-säens “O Carnaval dos animais”, descobriremos que os 

instrumentos também podem reproduzir sons semelhantes 

aos dos animais. 

Vamos juntos descobrir as semelhanças e diferenças que 

possuem no lar de cada criança. Vamos desenhar e pintar 

usando as cores do Arco-íris.   

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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3º BIMESTRE 

Professor(a): Josanny Silveira Barros Turma(as): 2º ano E.F.I 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Artes e música -Contrastes 

-Vida no campo e na cidade 

-Paisagem sonora 

-Cor e Textura 

-Preservação da Natureza 

As crianças aprenderão o que tem e o que não tem em uma 

cidade e em um campo. Quais semelhanças e quais 

diferenças. Faremos uma maquete em sala de aula para 

representar um pouco dessas diferenças e alguns desenhos 

também. 

Usaremos parlendas e ritmos 

Vamos aprender a criar uma paisagem sonora com aqueles 

sons que ouvimos no lugar que vivemos (carro, moto, pessoas 

andando, crianças rindo...) 

Saber diferenciar e identificar diversas texturas com os olhos 

fechados (com as mãos numa caixa surpresa). 

De acordo com a música que as crianças ouvirem elas andarão 

devagar como as tartarugas ou rápido como os animais 

velozes. Assim aprenderão que todas as músicas tem o seu 

andamento, pode ser rápido, moderado ou lento. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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4º BIMESTRE 

Professor(a): Josanny Silveira Barros Turma(as): 2º ano E.F.I 

Componente Curricular Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

Artes e música 

 

 

 

 

-Brincadeiras de crianças 

-Folclore 

-Trenzinho Caipira 

-Meu quarto 

-Reciclagem 

Vamos aprender/relembrar algumas brincadeiras que fazem 

parte da infância e que o Artista Ivan Cruz retratava em suas 

pinturas. 

Descobriremos que misturando as cores primárias surgirão as 

cores secundárias, faremos essa experiência em sala por meio 

de tinta guache e massinha. 

Reconhecer o som de um trem reproduzido com instrumentos 

de uma orquestra, uma composição de Villa-Lobos. 

Produção de movimentos sonoros com um barbante. 

Cantar em 3ª menor, itens que encontramos no quarto. 

Trabalhando também as células rítmicas VOU, VOU-E (semínima 

e colcheia). 

Vamos juntos em sala de aula criar alguns brinquedos feitos 

com material reciclável e aprender a importância de 

reciclarmos. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º BIMESTRE 

Professoras: Miriam Carvalho/ Francieli Plazito  Turma: 2°A/B 

Componente 
Curricular 

Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

     (5 aulas semanais) 

 

 

Descobrir o mundo com palavras: 

Leitura e gêneros discursivos: poema e 

dramatização. 

. Oralidade: roda de conversa, rimas, trava-línguas, 

dramatização. 

. Alfabetização e análise linguística: 

-Consciência fonológica: relações grafema-fonema, 

rimas, sílabas, combinações entre vogais e 

consoantes nas sílabas. 

-Consciência de palavras 

- Ordem alfabética 

-Interjeições 

-Tipos de letra  

. Produção textual: poema e bilhete 

Apostilas, cadernos, aulas práticas, 

aulas lúdicas e projeto bimestral. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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 Brincar é uma arte 

•Leitura e gêneros discursivos: obra de arte/tela e 

regra de brincadeira. 

•Oralidade: regras de brincadeiras, apresentação 

de pesquisa, rimas, roda de conversa, músicas, 

contação de histórias. 

•Alfabetização e análise linguística: 

−Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, rimas, sílabas, combinações entre vogais 

e consoantes nas sílabas; 

−Consciência de palavras; 

−Ordem alfabética; 

−Tipos de letra. 

•Produção textual: obra de arte, legenda de tela e 

regra de brincadeira. 

Brincadeiras em família 

•Leitura e gêneros discursivos: conto e tirinha. 

 •Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões, narração de 

histórias. 

•Alfabetização e análise linguística: 
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−Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, letras de som biunívoco, sílabas; 

−Consciência de palavras 

−Ordem alfabética; 

−Encontros consonantais; 

−Letras maiúsculas e minúsculas; 

−Tipos de letra. 

•Produção textual: conto e história em quadrinho. 

 

Matemática 

 (5 aulas semanais) 

 

 

 

 

Números e códigos numéricos 

•Números e ordem. 

•Função dos algarismos: medir, quantificar, 

identificar e ordenar. 

•. Como lemos e escrevemos números ordinais. 

•Antecessor e sucessor de um número. 

•Pares e ímpares. 

Quantidades e agrupamentos 

•Unidade e dezena. 

•Dúzia e meia dúzia. 

Apostilas, cadernos, aulas práticas, 
aulas lúdicas e projeto bimestral. 
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Figuras geométricas 

•Figuras espaciais: cubo, paralelepípedo, cone, 

cilindro, esfera, pirâmide 

•Figuras planas: retângulo, triângulo, quadrado, 

círculo 

•Planificação de figuras. 

 

 

Ciências 

(3 aulas semanais 

2 professora regente/1 laboratório) 

Entendendo a Ciência 

•. Como surgiu a Ciência e para que serve 

•Perguntas – ponto de partida do cientista 

•O trabalho dos cientistas 

•Exemplos de descobertas científicas. 

 O cientista e seu trabalho 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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•Qualidades de um cientista: curiosidade, 

capacidade de observação, paciência, criatividade, 

honestidade, responsabilidade social 

•Método Científico: observação, hipótese, 

experiência, publicação dos resultados 

•O Autor da Ciência e as maravilhas da natureza. 

O mundo onde vivo 

•Conceito de ambiente 

•Tipos de ambiente: 

−Ambiente aéreo 

−Ambiente aquático 

−Ambiente terrestre 

−Meios de transporte em cada ambiente 
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•O tempo e suas variações (frio, calor, ensolarado, 

chuvoso, nublado) 

•Tipos de nuvens 

•Estações do ano 

•Cuidados que devemos ter no verão e no inverno. 

 

 

 

História 

(2 aulas semanais) 

Crianças de diferentes lugares 

•Crianças indígenas: 

−Onde e como vivem,  

−Semelhanças e diferenças 

•Crianças na África: 

−Onde e como vivem, 

−Semelhanças e diferenças 

−Acesso à escola – na África e no Brasil 

•Crianças no mundo: 

−Como vivem o que fazem 

−Semelhanças e diferenças 

•Diferenças culturais: 

−O que é cultura 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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−Atividades culturais. 

– Crianças de outros tempos 

•. Como era no passado: 

−Depoimentos 

−Atividades comuns de cada época 

−Ambiente do brincar de outras épocas 

•As transformações no tempo: 

−Semelhanças e diferenças em cada época 

−As vantagens do brincar 

3 – Famílias de lugares e tempos diferentes 

•Documentos históricos: 

−Imagens – telas e fotos 

−Documentos oficiais ou de identificação 

•Documentos de família: 
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−O que os documentos nos contam 

4 – Organização familiar 

•Famílias na China: 

−Onde estão localizadas 

−Como as famílias são formadas 

•Famílias no Brasil: 

−Onde estão localizadas 

−Como as famílias são formadas 

•Convivência em família: 

−Valores na família: respeito, tolerância, amor 

−Rotinas de cada membro 

•Cooperação na família: 
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−Responsabilidades de cada membro 

−Respeito às funções de cada um. 

Geografia  

(2 aulas semanais) 

 Sociedades humanas e seus lugares de viver 

•Semelhanças e diferenças dos lugares 

•O modo de viver dos primeiros habitantes do 

Brasil 

•Condições que influencia o modo de viver nas 

pessoas: 

−Natureza 

−Conhecimentos tecnológicos 

−Recursos financeiros da sociedade 

−Trabalho humano. 

2 – Organização dos espaços de morar 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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•Terrenos e moradias na cidade 

•Quintal ou playground? 

•cercando a propriedade 

•Os vizinhos 

−Localização 

−Vantagens. 

Ensino Religioso 

(2 aulas semanais) 

Vivendo em família 

. Mensagens para mim 

. A Bíblia  

. A primeira família 

. A família de Adão e Eva 

. A primeira desobediência 

. Caim e Abel 

. O valor da obediência 

. O teste de Abraão 

. Perdoar é tão bom 

. Jacó e Esaú 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas e projeto bimestral. 
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. O sonhador 

. José na casa de seu pai 

. Longe de casa 

. José no Egito 

. Em família 

. José perdoa seus irmãos 

. Minha família e Jesus 

 

Importante→ Os componentes curriculares de inglês, arte, educação física e laboratório serão disponibilizados pelo professor especialista. 

 

2º BIMESTRE 

Professoras: Miriam Carvalho/ Francieli Plazito Turma: 2° A/B 

Componente 
Curricular 

Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Direitos das Crianças 

• Leitura e gêneros discursivos: poema-

estatuto e capa de revista. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões, cantigas. 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aulas lúdicas e projeto 

bimestral. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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     (5 aulas semanais) 

 

 

• Alfabetização e análise linguística: 

- Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, vogais de som nasalizado, sílabas. 

- Consciência de palavras; 

- Anáforas 

• Produção textual: poema e história em 

quadrinhos. 

 Direito de ser amado 

• Leitura e gêneros discursivos: crônica e 

poema. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos ideias e opiniões. 

• Alfabetização e análise linguística: 

- Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, valor sonoro do H, empego de M e N 

nasalizando em final de sílabas; 

- Consciência de palavras; 

- Elementos coesivos. 

• Produção textual: conto e poema. 

Capítulo 6 – Direito de aprender 

Conteúdos 
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• Leitura e gêneros discursivos: narrativa e 

adivinhas. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões, adivinhas. 

• Alfabetização e análise linguística: 

- Consciência fonológica: relações grafema-

fonema; 

- Consciência de palavras; 

- Regularidades ortográficas contextuais; 

- Irregularidades ortográficas. 

• Produção textual: crônica e bilhete. 

Matemática 

 (5 aulas semanais) 

 

 

 

 

Mais números 

•Outros números – como se lê e se escreve 

•Unidade e dezena 

•Composição e decomposição de números. 

Adição 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas e projeto bimestral. 
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• Ideias de adição: juntar, unir ou acrescentar 

quantidades 

Adição com três parcelas. 

Subtração 

• Ideias de subtração: completar, retirar ou 

separar, comparar ou encontrar a diferença entre 

quantidades 

• Subtração com três parcelas. 

 

 

Ciências 

(3 aulas semanais 

2 professora regente/1 laboratório) 

O que tem vida? 

• Classificação 

− Seres vivos 

− Elementos não vivos 

• Características dos seres vivos 

Apostilas, cadernos, aulas práticas 

e projeto bimestral. 
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− Ciclo da vida 

− Reação aos estímulos. 

 Vida de bicho 

•Características de alguns seres vivos 

•Como os animais se movimentam: voam, 

rastejam, nadam, saltam, correm, se balançam em 

árvores 

•Animais úteis ao ser humano   

− Animais domésticos 

− Animais silvestres 

• Animais nocivos 

− Animais venenosos 
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− Animais destruidores 

− Animais que transmitem doenças. 

Vida de planta 

• Ciclo de vida das plantas 

• As plantas e os lugares onde vivem 

• De que as plantas precisam para viver: 

solo, água, luz 

• A produção do alimento por meio da 

fotossíntese 

• Partes de uma planta: raiz, caule, folhas, 

flores, frutos e semente 

• Utilidade das plantas:− As plantas na 

alimentação 
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− As plantas na construção 

− As plantas usadas como remédios, 

cosméticos e itens decorativos 

• Plantas perigosas. 

 

 

 

História 

(2 aulas semanais) 

 Criança não trabalha 

• Crianças trabalhadoras 

• Direitos da criança e o trabalho 

• Há direitos, mas também há deveres – na 

escola e na sociedade. 

 História de trabalho 

 • Diferentes profissões e sua utilidade 

• Ofícios antigos: 

− Características e funções 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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− Semelhanças e diferenças 

− Profissões que se modernizaram. 

Fotografando o cotidiano 

• O registro no século XIX 

• Quando a fotografia chegou ao Brasil 

• O registro no início do século XX 

• O registro fotográfico atual 

• A fotografia como documento histórico. 

Geografia  

(2 aulas semanais) 

Ruas e endereços 

• Nomenclaturas: rua ou via, estrada ou 

rodovia 

• Tipos de vias: rua, alameda, travessa, 

avenida, beco, servidão, vereda. 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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• Vias pavimentadas ou não 

• Quem escolhe o nome da rua da cidade 

• Como aplicar o endereço em uma 

correspondência – remetente e destinatário 

• Correspondências usuais 

• A rua da minha escola. 

 A organização das ruas 

• Rosa dos ventos 

• Organização das ruas e seus prédios 

• Áreas e prédios comerciais, industriais, de 

serviços e residenciais de uma cidade 

• Serviços públicos e privados nas ruas – 

características e funções. 
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Data: ________/________/________ 

 O movimento nas ruas 

• Trânsito ou tráfegos de veículos e pessoas 

• O trânsito nos horários de pico 

• Nem tudo é tranquilo nas ruas (violência, 

pedintes, acidentes, etc.) 

• O uso correto das calçadas ou passeios 

públicos 

• Ciclovias ou ciclofaixas – funções 

• Transporte particular e transporte coletivo – 

funções e regras de uso 

• Profissionais que atuam nas ruas. 

Ensino Religioso 

(2 aulas semanais) 

A palavra é sua  

O poder das palavras  

Respeito e cortesia  

Palavras de poder  

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aulas lúdicas e projeto 

bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

Oração  

Salvo das águas  

Moisés  

Palavras e ações  

Moisés defende um israelita  

Novas palavras 

 Moisés aprende no deserto  

Palavras de advertência  

Moisés pede ao faraó que liberte o povo  

Salvos pela palavra  

Saída dos realistas do Egito  

Palavras de gratidão  

Jesus cura dez leprosos 

Importante→ Os componentes curriculares de inglês, arte, educação física e laboratório serão disponibilizados pelo professor especialista. 
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Data: ________/________/________ 

3º BIMESTRE 

Professoras: Miriam Carvalho/ Francieli Plazito Turma: 2° A/B 

Componente 
Curricular 

Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

        (5 aulas semanais) 

 

 

Minha casa 

 • Leitura e gêneros discursivos: poema e 

parlenda. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões; adivinhas; rimas. 

• Alfabetização e análise linguística: 

 − Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, rimas; 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas; 

− Adjetivos pátrios. 

• Produção textual: poema, texto informativo 

(curiosidade). 

Meu quarto 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aulas lúdicas e projeto 

bimestral. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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Data: ________/________/________ 

• Leitura e gêneros discursivos: obra de arte/ 

tela, carta e conto. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões. 

• Alfabetização e análise linguística: 

− Consciência fonológica: relações grafema-

fonema; 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas. 

• Produção textual: tela/ obra de arte e texto 

informativo, carta. 

 Minha escola 

• Leitura e gêneros discursivos: poema 

descritivo, poema narrativo e campanha 

publicitária. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões. 

• Alfabetização e análise linguística: 

− Consciência fonológica: relações grafema-

fonema; 
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Data: ________/________/________ 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas. 

• Produção textual: poema e campanha 

publicitária. 

 

Matemática 

 (5 aulas semanais) 

 

 

 

 

Medidas e comparações 

• Medidas de tempo: 

− Dia, mês, ano, semana, bimestre, semestre 

(calendário) 

− Antes, durante e depois 

− Passado, presente, futuro 

− Ontem, hoje, amanhã 

− Manhã, tarde e noite 

− Hora 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas e projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

• Medidas de comprimento: 

− Palmo, pé, polegar, metro, centímetro 

• Medidas de massa e capacidade: 

− Leve, pesado 

− Quilograma 

− Litro 

  O dinheiro brasileiro 

• História do dinheiro 

• Real 

• Símbolo do real: R$ 

• Moedas e cédulas 

• Outras moedas internacionais. 
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Data: ________/________/________ 

 – Adição e subtração 

• Juntar, somar 

• Decomposição por adição 

• Decomposição por subtração 

• Adição e subtração por reagrupamento 

• Sinais convencionais (+, -, =) 

 

 

Ciências 

(3 aulas semanais 

2 professora regente/1 laboratório) 

 Transformando e criando 

• Matéria-prima 

• Produtos derivados 

• Tipos de tecidos (origem animal e vegetal). 

 Energia todo dia 

• Energia 

Apostilas, cadernos, aulas práticas 

e projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

• Fontes de energia. 

 O que fazer com o lixo? 

• Locais apropriados para o lixo 

• Tempo de decomposição 

• Reciclagem. 

 

 

 

História 

(2 aulas semanais) 

 

Escola para todos 

 •Para que existem escolas 

• Escolas diferentes, mas com a mesma 

finalidade 

• Lugares de aprendizados: 

− Sala de aula 

 

Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

− Biblioteca 

• Lugar de convivência: 

− Espaços 

− Rotina escolar 

− Regras 

• Lugar de amizade: 

− Valores e atitudes 

− Atividades que fortalecem a amizade. 

 Escolas de outros tempos 

• Transformações ao longo do tempo: 

− Semelhanças e diferenças 

• Objetos escolares: 
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Data: ________/________/________ 

− Características e funções 

− Evolução ao longo do tempo 

− Vantagens e desvantagens 

– Minha escola tem história 

• Origens 

• Transformações no tempo 

• Registrando a história da escola. 

Geografia  

(2 aulas semanais) 

Espaços de vivência 

• O espaço geográfico 

• Do que a sociedade precisa (proteção e 

abrigo, alimentação, repouso e descanso, 

brinquedo e lazer) 

Apostilas, cadernos, aulas práticas, aulas 

lúdicas e projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

• Os lugares e suas funções (cultivo, lazer, 

pecuária, comércio, etc.) 

• Os lugares que conhecemos e de que 

gostamos 

• O que torna os lugares especiais – marcas 

e memórias. 

Representações dos lugares 

• Os mapas e os símbolos (histórico e 

funções) 

• A maquete como representação do lugar 

• Uso da legenda 

• A planta como representação de um lugar 

pequeno 

Trajetos e pontos de referência 
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Data: ________/________/________ 

• Pontos de referência na natureza 

• Pontos de referência na cidade 

− Trajetos e trilhas 

− Direita e esquerda 

• O sol como ponto de referência – pontos 

cardeais 

• O melhor lugar para construir uma casa 

• Os cuidados na exposição ao sol. 

Ensino Religioso 

(2 aulas semanais) 

Grandes emoções  

Um mar de emoções  

Travessia do mar vermelho  

Desejos e necessidades  

Os israelitas no deserto  

Queremos água  

Moisés tira água da rocha  

Moisés transforma as águas amargas 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aula lúdicas e projeto 

bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

Dois homens corajosos 

 Josué e Calebe  

A alegria da Vitória  

A conquista de Jericó  

Falsa coragem  

Jesus anda sobre as águas  

Pedro aprende a confiar em Jesus  

Fugindo de Deus  

Jonas  

Alegria no coração  

Paulo e Silas na prisão 

O que está no seu coração  

Escolhas diárias 

Importante→ Os componentes curriculares de inglês, arte, educação física e laboratório serão disponibilizados pelo professor especialista. 
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Data: ________/________/________ 

4º BIMESTRE 

Professoras: Miriam Carvalho/ Francieli Plazito Turma: 2° A/B 

Componente 
Curricular 

Conteúdo Programático Desenvolvimento Adaptações alunos 
atípicos 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

        (5 aulas semanais) 

 

 

Ambiente onde vivo 

• Leitura e gêneros discursivos: conto e letra 

de música. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões. 

• Alfabetização e análise linguística: 

• - Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, emprego de M e N nasalizando em final 

de sílabas; 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas; 

− Sinais de pontuação; 

− Elementos coesivos. 

• Produção textual: continuação do conto 

(desfecho) e poema. 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aulas lúdicas e projeto 

bimestral. 

As adaptações 

serão feitas 

através do PEI. 
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Data: ________/________/________ 

Compartilhar felicidade 

• Leitura e gêneros discursivos: notícia e 

relato. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões; escuta e 

dramatização de textos orais por diferentes mídias. 

• Alfabetização e análise linguística: 

− Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, encontros consonantais; 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas; 

− Uso de letras maiúsculas e minúsculas. 

• Produção textual: notícia, relato e bilhete. 

Amor em ação 

• Leitura e gêneros discursivos: Memória 

(narrativa) e carta. 

• Oralidade: manifestação de experiências, 

sentimentos, ideias e opiniões. 

• Alfabetização e análise linguística: 
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Data: ________/________/________ 

− Consciência fonológica: relações grafema-

fonema, emprego de M e N nasalizando em final 

de sílabas; 

− Separação de palavras por sílabas no final 

das linhas; 

− Consciência de palavras; 

− Regularidades ortográficas contextuais; 

− Irregularidades ortográficas; 

− Sinais de pontuação; 

• Produção textual: da narrativa memorial 

(desfecho) e carta. 

Matemática 

 (5 aulas semanais) 

 

 

 

 

 Localização, movimentação e simetria 

• Localização 

• Simetria 

• Vistas (de frente, lado e de cima) 

• Análise de: plantas, croquis, mapas. 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas e projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

Experimentos com multiplicação 

• Multiplicação 

• Sinal de multiplicação ( x ) 

• Ideia de adicionar quantidades Iguais 

• Ideia de organização retangular 

• Ideia de proporção 

• Ideia das combinações  

• Dobro e triplo. 

Experimentos com divisão 

• Ideia de quantidade de grupos 

• Ideia de repartir em partes iguais 

• Ideia de medir 



                              Colégio Adventista Jardim dos Estados - MS 

                    ASM- Campo Grande 

  

Data: ________/________/________ 

• Metade e terço.  

 

 

Ciências 

(3 aulas semanais 

2 professora regente/1 laboratório) 

Quem sou eu? 

• Criação do homem 

• Características físicas do ser humano 

• Habilidades e capacidades do ser humano. 

As fases da vida 

• Fases da vida do ser humano e suas 

características 

− Gestação 

− Nascimento 

− Infância 

Apostilas, cadernos, aulas práticas 

e projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

− Adolescência 

− Fase Adulta. 

Conhecendo o meu corpo 

• Partes do corpo humano e suas funções 

− Cabeça 

− Pescoço 

− Tronco 

− Membros superiores e inferiores. 

 Com saúde, tudo vai bem 

• Remédios naturais 

• Higiene 

• Postura 
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Data: ________/________/________ 

• Prevenção de doenças 

• Vacinação. 

 

 

 

História 

(2 aulas semanais) 

 Marcando a passagem do tempo 

• Evidências da passagem do tempo por 

meio de imagens 

• Relógio – evolução e finalidades 

• Calendário – evolução e finalidades 

• Agenda – finalidades. 

 A tecnologia através dos tempos 

• O uso de instrumentos e ferramentas e sua 

evolução ao longo do tempo 

• A eletricidade e os instrumentos 
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Data: ________/________/________ 

− Avanços provocados pelo uso da 

eletricidade 

− Vantagens e desvantagens das tecnologias 

− Tecnologia nos meios de transporte. 

 A comunicação ao longo da história 

• Os correios de ontem e de hoje: 

− Histórico 

− Vantagens e desvantagens 

• E vieram outros meios de comunicação: 

− Evolução e finalidades 

− Vantagens e desvantagens 

Geografia  

(2 aulas semanais) 

De que as pessoas precisam na cidade? Apostilas, cadernos, aulas práticas e 

projeto bimestral. 
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Data: ________/________/________ 

• Necessidades de todos e a infraestrutura 

urbana 

• Função dos órgãos públicos (limpeza, 

segurança, conforto) 

• Obras de infraestruturas nas cidades: rede 

viária, saneamento, energia elétrica 

• Lugares em condições precárias de se viver 

• De quem é a responsabilidade? O que diz a 

Constituição? 

• Impostos e taxas públicas – para que 

servem? 

Energia elétrica para todos 

• De onde vem a energia elétrica? 

− Usinas hidrelétricas, termelétricas, eólica 
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Data: ________/________/________ 

− Vantagens e desvantagens 

− Usos da energia elétrica no dia a dia 

• E quando faltar energia elétrica? 

• Energia elétrica e água – usar sem 

desperdiçar 

• A rede elétrica e as comunicações. 

 Bem-estar nas ruas da cidade 

• A estética das ruas 

• O trabalho dos urbanistas 

• Poluição visual – o que causa e o que 

podemos fazer 

• As cidades podem ser belas 
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Data: ________/________/________ 

• A cidade e você – conscientização e 

responsabilidades. 

Ensino Religioso 

(2 aulas semanais) 

Amigo para qualquer hora  

Ser amigo para ter amigos  

Importância das amizades 

 Amigas inseparáveis  

Rute e Noemi  

Ele tinha muitos amigos  

O paralítico que desceu pelo teto  

Ele não tinha amigos  

Jesus e o paralítico no tanque de Betesda 

 O amigo mais próximo  

O Bom samaritano  

Os amigos de Jesus  

Os discípulos  

Escolhas  

A escolha de Maria e Marta  

Amigos para sempre  

Jesus não faz acepção de pessoas 

Apostilas, cadernos, aulas 

práticas, aulas lúdicas e projeto 

bimestral. 

 

Importante→ Os componentes curriculares de inglês, arte, educação física e laboratório serão disponibilizados pelo professor especialista. 


