
 
 

 

 

Planejamento anual 

2° ano Ensino Fundamental 1 Ano: 2022 

Disciplina: Língua portuguesa Professoras: Mirella Canto e Sheila Tomita 

 

Objetivos gerais do segundo ano: 

 

Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, 

valores e ideologias; 

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que 

pertencem; 

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação 

nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir 

conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social; 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam 

em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo; 

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos; 

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual; 

Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações 

sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e 

ambientais; 



Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, 

interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho, etc); 

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 

transformador e humanizador da experiência com a literatura; 

Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 

ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos 

processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e 

realizar diferentes projetos autorais; 

Associar as letras ao próprio nome e aos dos colegas; 

Recorrer ao alfabeto exposto na sala, quadro de presença, listas diversas, 

etc. para escrever em situações de prática social; 

Escrever seu nome próprio completo, com independência; 

Escrever o nome de seus colegas, utilizando-os como referenciais estáveis 

para a escrita de novas palavras; 

Respeitar os turnos de fala e a opinião dos colegas nos momentos de 

partilhas, rodas de conversa e assembléias; 

Expressar oralmente seus desejos, sentimentos, ideias e pensamentos. 

Relatar fatos que compõem episódios cotidianos, ainda que com apoio de 

recursos e/ou do professor; 

Escutar atentamente o que os colegas falam em uma roda de conversa, 

respeitando opiniões e ocupando seu turno de fala adequadamente; 

Reescrever, aproximando-se da escrita alfabética, trechos de textos 

conhecidos, considerando as características do gênero de foco estudado; 

Arriscar-se a escrever segundo suas hipóteses; 

Usar conhecimento sobre as características estruturais das narrativas 

clássicas ao produzir um texto, ditando ao professor, respeitando as normas 

da linguagem que se escreve; 



Ler, por si mesmo, ainda que de modo fragmentado e pausado; 

Apreciar a leitura de diferentes gêneros textuais; 

Desenvolver estratégias de leitura; 

Diferenciar tipos de livros, literários, informativos e demais suportes de texto, 

e saber nomeá-los, conhecendo seus usos; 

Comentar notícias veiculadas em diferentes mídias: rádio, TV, internet, 

jornais, revistas etc; 

Comentar a leitura realizada ou opinião de outra pessoa; 

Usar o repertório de textos de tradição oral tais como parlendas, quadrinhas, 

adivinhas, para brincar e jogar; 

Reconhecer a importância de planejar exposições orais em situações 

públicas.   

Ajustar o falado ao escrito a partir da leitura de diferentes textos; 

Localizar palavras em textos diversificados. 

 

Habilidades de específicas do 1° trimestre: 

 

Transcrever cantiga conhecidas; 

Utilizar a agenda; 

Reproduzir Adivinhas; 

Refletir sobre as letras finais e iniciais das palavras; 

Identificar  partes das palavras que se mantém e as que se modificam; 

Explorar jogos de linguagem:  

Elaborar e escrever legendas e listas diversas; 

Apropriar-se de cantigas, músicas e parlendas. 

Localizar  palavras em diferentes portadores de texto; 

Explorar a letra cursiva (introdução); 

Identificar a estrutura composicional dos contos de encantamento: situação 

inicial, conflito e resolução; 



Criar novas palavras com base em combinações de partes de diferentes 

palavras; 

Interpretar e recontar e escrever  histórias conhecidas ou inventadas; 

Escrever bilhetes. 

 

Conteúdos do 1º trimestre: 

Cantigas; 

Adivinhas; 

Contos de encantamento. 

 

Habilidades específicas do 2° trimestre: 

 

Localizar  palavras em diferentes portadores de texto; 

Explorar a letra cursiva (introdução); 

Compreender o uso da letra H; 

Sinais de pontuação: vírgula em enumerações e ponto; 

Localizar  palavras em texto; 

Resolver cruzadinhas; 

Concordância de palavras em gênero e número. 

Compreender a estrutura e utilizar regras de brincadeiras; 

Elaborar relatos  de memória; 

Recontar notícias; 

Escrever relatos a partir de um tema; 

Compreender a estrutura do gênero textual Notícias 

 

Conteúdos do 2º trimestre: 

Regras de brincadeira; 

Relato de memória; 

Notícias. 

 

 



Habilidades específicas do 3° trimestre: 

 

Compreender sobre o uso da letra Q; 

Escrever relatos a partir de um tema; 

Rever textos com problemas de segmentação de palavras; 

Compreender o uso de palavras com R ou RR; 

Explorar o uso de palavras terminadas com EIRO e EIRA; 

Identificar a estrutura dos contos de animais (situação inicial, conflito e 

desfecho) e comparar com fábulas; 

Introdução a letra inicial maiúscula; 

Ler e selecionar informações em um texto; 

Elaborar cartazes de curiosidades. 

 

Conteúdos do 3º trimestre: 

Contos de animais; 

Leitura de artigos e verbetes de curiosidades científicas. 

 

 


