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Planejamento Bimestral - PORTUGUÊS 2 º BIMESTRE  

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

 

- Leitura e Escrita do Alfabeto 

 

- Conhecer e identificar  as 

letras do alfabeto. 

- Utilizar alfabeto móvel, recorte, 

carimbos com as letras do alfabeto, 

bingo de letras, entre outras.  

 

 

 

 

 

 

- Avaliação contínua, através de 

observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no 

relacionamento com os colegas e com 

a professora, preenchimento da ficha 

individual do aluno. 

 

 

- Consoantes: T, F, R, S, P, J, 

V- formação de sílabas, junção 

das sílabas e palavras  

 

 

- Conhecer, identificar e ler as 

letras do alfabeto com suas 

respectivas família silábica e 

formação da palavras 

- Ditado de vários tipos, leiturinhas 

diárias, cruzadas, caça palavras, 

escrever o nomes das figuras 

(carimbos). 

- Exposição da escrita no papel 
(margem, espaçamento, verso). 
 
- Letra legível 

- Gêneros textuais cantigas de 
rodas, contos clássicos.  
 

- Conhecer os diferentes tipos 

de texto 

- Contação de História,  cantigas de 

rodas antigas, contos clássicos variados  

- Diferenciação entre a escrita 
alfabética e outras formas 
gráfica (letras e desenhos, 
letras e números, letras e 
símbolos gráficos, sinais 
matemáticos, sinais de trânsito 
etc) 
 

- Diferenciar os diferentes tipos 

de símbolos gráficos. 

- Atividades impressas, pintura,  

 

 

 

 

 



 
 

Planejamento Bimestral – MATEMÁTICA  2 º BIMESTRE  

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

- Números até 20: leitura, 
sequência, quantidade 
 

- Conhecer, relacionar e 

Identificar os números até 20. 

- Reconhecimento de números 
no contexto diário.  
- Utilização de diferentes 
estratégias para quantificar 
elementos de uma coleção: 
contagem, pareamento, 
estimativa e correspondência 
de agrupamentos. 
 

-  Utilizar  Material dourado, jogo nunca 

dez, figuras, carimbos entre outras. 

 

 

 

 

- Avaliação contínua, através de 

observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no 

relacionamento com os colegas e com 

a professora, preenchimento da ficha 

individual do aluno. 

 

 

- Dezena  
 

- identificar e relacionar 

identificando dezena e meia 

dezena  

- Utilizar Material dourado, atividades no 
caderno e jogos. 

- Calendário: preencher 
conforme a rotina diária. 
 

- Trabalhar com a calendário - Calendário, cartaz entre outros. 

- Antecessor e sucessor 
 

- Identificar o que é antecessor 

de sucessor. 

- Atividades impressas, jogos e 

brincadeiras. 

- Adição e subtração 
 

- Adicionar e subtrair com 

unidades e dezenas.  

- Atividades no caderno com material 

concretos, material dourado e jogos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Situação problemas com 
figuras e materiais concretos. 
 

-Criar e interpretar situações 

problemas com figuras e 

materiais de apoio. 

  

- Gráficos com figuras. 
 

Interpretar gráficos com  dados 

através de figuras. 

-Montagem de pequenos gráficos  

usando materiais concretos ou dados 

dos próprios alunos. 

 



 
 

 

 

 

Planejamento Bimestral - HISTÓRIA 2 º BIMESTRE  

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

- Datas comemorativas do 
bimestre 
 

- Identificar as datas 
comemorativas do bimestre.  

- Textos, atividades relacionadas com 

as datas comemorativas estudadas, 

cruzadas, caça-palavras etc 

-Avaliação contínua, através de 

observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no 

relacionamento com os colegas e com 

a professora, preenchimento da ficha 

individual do aluno. 

 

- Fatos históricos – linha do 
tempo- rotina diária da criança 
 

-Conhecer as transformações 

e permanências no grupo 

familiar e na escola. 

 

-Leitura de textos feita pela professora e 

interpretação oral do aluno para 

entender o tempo dos fatos acontecidos. 

-Montagem da linha do tempo dos 

alunos. 

-Jogos e brincadeiras e outras 

atividades desenvolvidas pela 

professora. 



 
 

 

 

 

 

Planejamento Bimestral – CIÊNCIAS -2 º BIMESTRE  

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

- Recursos naturais: 
 
- Água 

- Solo 

- Ar 

- Sol, 

- Luz e calor 

 

-Identificar os elementos que 

fazem parte dos recursos 
naturais. 

-Reconhecer a importância de 
cada recurso natural para a nossa 
sobrevivência. 

-  Conhecer a importância do 
sol para os seres vivos. 

-Conscientizar a importância da 
preservação da água, solo e ar. 

 

-Leitura de textos informativos feito pela 

professora. Caça palavras, cruzadinhas, 

experiências etc    

 

- Avaliação contínua, através de 

observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no 

relacionamento com os colegas e com 

a professora, preenchimento da ficha 

individual do aluno. 



 
 

 

 

Planejamento Bimestral - GEOGRAFIA -2 º Bimestre 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

- Paisagem  rural e urbana. -  Conhecer a paisagem local e 

os elementos que a compõem. 

 

-Observação, pesquisa, desenhos, 

maquetes e outras. 

- Avaliação contínua, através de 

observação diária da criança no 

desempenho de suas atividades, no 

relacionamento com os colegas e com 

a professora, preenchimento da ficha 

individual do aluno. 


