
 

 

 

 
 

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

    

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 2 – 2º ANO – BLOCO 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Ler, com apoio do(a) professor(a), poemas, letras de músicas infantis, compreendendo o tema, 

e apreciando os elementos constitutivos do poema: ritmo, rima e musicalidade. (Questão 1);  

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas. (Questões 1 A e 

2);  

Compreender os princípios do sistema de escrita, escrevendo pequenos textos, utilizando a 

hipótese de escrita alfabética (Questão 10)  

LP – Conteúdos:  

Princípios básicos do sistema de notação alfabética (semelhanças e diferenças sonoras entre as 

palavras, valores sonoros convencionais das letras);  

Poema. 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

Reconhecer termos como dúzia (Questão 3);  

Resolver e elaborar problemas utilizando estratégias pessoais de cálculo e de registro, 

envolvendo as ações de juntar, retirar, acrescentar e separar quantidades, envolvendo números 

de até 100. (Questão 3);  

Compreender as diferentes funções dos números, nas variadas situações cotidianas. (Questão 

4) 

MAT- Conteúdos:  

Contagem numérica;  

Problemas com as ideias de juntar, retirar, acrescentar e separar quantidade;  

Usos dos números no cotidiano. 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

Discutir a respeito da diversidade cultural existente entre os grupos sociais, e do modo como 

exerce influência na vida das pessoas e da sociedade. (Questões 5, 6 e 7); 

GEO – Conteúdo:  

Identidades territoriais no espaço geográfico: sentimento de pertencimento local. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivo de Aprendizagem  

Identificar a Terra, como o planeta em que vivemos (Questões 8 e 9) 

CIEN – Conteúdo:  

Componentes do Universo e do Sistema Solar. 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Produzir trabalhos artísticos, de modo individual, em desenho, exercitando a memória, e/ou 

observação, e/ou a imaginação. (Questão 9) 

ARTE – Conteúdo:  

A produção artística em desenho. 
 

 

 



 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 2 – 2º ANO – BLOCO 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Escrever o próprio nome com autonomia, relacionando-o à escrita de outras palavras. 

(Questão 1 - itens A, B, C e D);  

Ler com apoio de leitor(a) mais experiente e/ou com autonomia. (Questão 1) 

Ler e escrever, percebendo que uma mesma letra pode representar sons diferentes, 

dependendo de sua posição na palavra. (Questões 2 e 3) 

LP – Conteúdos:  

O nome próprio;  

Reflexão grafema/fonema;  

Princípios básicos do sistema de escrita alfabética (semelhanças e diferenças sonoras entre as 

palavras, valores sonoros convencionais das letras). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

Comparar e ordenar quantidades de elementos de coleções pela contagem por estimativa, e/ou 

por correspondência, para identificar igualdade ou desigualdade numérica. (Questões 4, 5 e 6) 

MAT- Conteúdos:  

Comparação e ordenação de quantidades. 

História (HIST) 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

Reconhecer medidas convencionais de tempo, utilizadas pelas pessoas em seu cotidiano, em 

diferentes tempos e espaços. (Questões 9, 10 e 11) 

HIST – Conteúdo:  

Medidas de tempo convencionais: horas e minutos; dias da semana. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Identificar atitudes de cuidados com o ambiente, como a limpeza da casa, da rua e da escola; 

(Questão 7);  

Identificar a Terra, como o planeta em que vivemos. (Questão 8) 

CIEN – Conteúdos: 

Atitudes de cuidados com o ambiente à sua volta;  

O planeta Terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 2 – 2º ANO – BLOCO 3 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Ler, com apoio do(a) professor(a), poemas, letras de músicas infantis, compreendendo o tema, 

e apreciando os elementos constitutivos do poema: ritmo, rima e musicalidade. (Questão 1); 

Identificar semelhanças sonoras iniciais (aliteração) e finais (rimas) (Questões 2 e 3); 

Distinguir letra, sílaba e palavra. (Questão 4) 

LP – Conteúdos:  

Poema;  

Rima; 

Princípios e conceitos do Sistema Alfabético da Língua Escrita;  

Estudo comparativo entre letras, sílabas e palavras. 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

Completar uma sequência (numérica ou de figuras) com elementos ausentes no meio ou no 

final da sequência (Questão 5);  

Estabelecer critérios, para agrupar, classificar e ordenar objetos, considerando diferentes 

atributos. (Questão 6) 

MAT- Conteúdo:  

Classificação de objetos.  

Sequências. 

Geografia (GEO) 

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

Identificar mudanças e permanências nas expressões culturais ao longo do tempo; (Questão 8); 

Perceber-se como participante do processo de transformação da paisagem, norteando-se por 

diferentes intencionalidades. (Questão 9) 

GEO – Conteúdos:  

A ação do tempo na paisagem, mudanças e permanências;  

Lugares e paisagens são diferentes, mas também desiguais. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivo de Aprendizagem  

Diferenciar ser vivo de elemento não vivo. (Questão 7) 

CIEN – Conteúdo:  

Componentes bióticos e abióticos na natureza. 

Arte (ARTE) 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem  

Produzir trabalhos artísticos, de modo individual, em desenho, exercitando a memória, e/ou 

observação, e/ou a imaginação. (Questão 5) 

ARTE – Conteúdo:  

A produção artística em desenho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 2 – 2º ANO – BLOCO 4 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Ler, com auxílio de leitor(a) mais experiente e/ou com autonomia, textos de diferentes 

gêneros, identificando suas estruturas (regras de jogos, texto informativo); (Questões 1 e 6); 

Escrever textos, com apoio do(a) professor(a) e/ou com autonomia, destinados a diferentes 

propósitos, situações comunicativas e suportes. (Questão 2) 

LP – Conteúdos:  

Regras de jogos, instruções de montagem: disposição gráfica e organização do texto no 

suporte. 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

Identificar determinada figura plana em um conjunto de várias figuras e/ou objetos. (Questão 

3);  

Usar figuras planas em diferentes composições, para criar desenhos. (Questões 4 e 5) 

MAT- Conteúdo:  

Identificação de figuras planas. 

História (HIST) 

HIST – Objetivo de Aprendizagem 

Compreender características de diferentes grupos humanos e suas relações com o espaço. 

(Questão 8) 

HIST – Conteúdo:  

Espaços de convivência na cidade: o bairro da escola e suas histórias; ruas do bairro; 

Espaços de lazer, manifestações culturais, entre outros. 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Identificar a Terra, como o planeta em que vivemos. (Questões 6 e 7) 

CIEN – Conteúdo:  

O planeta Terra. 

Formas de representação da Terra. (Questão 7) 
 


