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Ensino Fundamental I – 2º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA Matemática  
 

PROFESSOR Ariana e Rita Mara 

 TURMA                           ANO LETIVO 2017 
  A e B    EMENTA: 

� Construir o significado de números em diferentes contextos sociais. � Nomear, ler e escrever números naturais; Resolver problemas usando procedimentos pessoais de 
cálculo; Reconhecer e identificar, comparar, classificar e representar figuras planas e não planas. Iniciar a compreensão de que medir é comparar duas grandezas da mesma 
natureza. 
 OBJETIVOS: 

GERAL 
-Posicionar-se de maneira crÍtica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o dialogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 
coletiva. 

- Conhecer o funcionamento da natureza em suas m múltiplas relações, de modo que compreenda o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do 
lugar. 

- Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços tecnológicos e as transformações socioculturais e conquistas ainda no usufruto das 
por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratiza-las. 

ESPECÍFICOS 
- Reunir conceitos, técnicas e conteúdos apreendidos nos livros e nas produções em sala de aula. 

- Incentivar a participação do aluno. 

- Permitir que o aluno retome aspectos da própria história de vida. 

- Reconhecimento do próprio nome como elemento da identidade 

-Perceber o desenvolvimento físico e afetivo. 
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-Relacionar e obter noção de tempo. 

-Constatar a diversidade étnica da formação da sociedade. 

- Promover o desenvolvimento cognitivo e emocional. 

- Observar e Extrair informações de documentos e imagens. 

-Reconhecer a importância de acordos, normas e organização. 

-Conhecer e compreender os direitos descritos no ECA. 

- analisar a situação de crianças e o trabalho infantil. 

-analisar brincadeiras e brinquedos. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

-Confeccionar crachás para a identificação pessoal. 

-Reconhecer membros da família. 

-Permitir a analise de figuras e ouvir suas opiniões. 

-Entender e conhecer a historicidade do nome. 

-Entender a necessidade de documentos e sua importância. 

-Entender o tempo, de acordo com os acontecimentos. 

Compreender a importância da convivência com o colega e com o próximo. 

tel:%2861%29%203035-9500


 

Colégio Saber – Construindo o conhecimento 
QSC 12 Lotes 1 e 3, Taguatinga, Brasília - DF 

Fone:(61) 3561-3372 - Email: vilmacencs@gmail.com 
 

 

-Observar as semelhanças e as diferenças. 

Desenvolver a capacidade de resolver conflitos.  

- Traçar e entender as regras. 

-Observar as diferenças nas relações familiares. 

- Analisar diferenças nas moradias. 

- Perceber diferença entre passado e presente. 

-traçar preferências de alimentos. 

-Pensar sobre a importância de alimentos  que não gostam. 

- hábitos alimentares saudáveis e não saudáveis. 

-Entender sobre influências alimentares. 

-Reconhecer a Escola como lugar de aprender, brincar e crescer. 

-Brinquedos e brincadeiras. 

- Conhecer os direitos das crianças, ECA. 

METODOLOGIA 
Obs.: Conteúdos devidamente sequenciados e considerados em suas tipologias (temas transversais). 

1º trimestre 

• Nome; 
• Documentos pessoais; 
• Diferentes lugares; 

Amigos; 
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• Formas de convivências; 
• Apelido; 
• Acordos e regras;   
• Interação; 

 
 

2º trimestre 
• Vida familiar; 
• Relações e convivência familiar; 
• Moradia; 
• Alimentação; 

 
 
 

3º trimestre 
 
 

• A importância do fogo; 
• Escola; 
• Brinquedos e Brincadeiras; 
• Direitos das crianças; 
• Trabalho infantil; 

 
 AVALIAÇÃO 
     Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  
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-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral / Atividades / Formativo - Pontuação máxima de 10,00.  

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns ( N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
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6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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