
 

 

 

Planejamento anual 

2° ano Ensino Fundamental 1 Ano: 2022 

Disciplina: Matemática Professoras: Mirella Canto e Sheila Tomita 

 
 

Objetivos gerais do segundo ano: 

 

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 

ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e 

para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 

trabalho; 

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo; 

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos 

da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de 

outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de 

construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções; 

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes 

nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e 

comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e 

eticamente, produzindo argumentos convincentes; 

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas 

de conhecimento, validando estratégias e resultados; 

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e 

linguagens (gráficos, tabelas, esquemas); 

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 

planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e 

na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais 
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ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar 

dos colegas e aprendendo com eles. 

 

Números e operações:  

Identificar, reconhecer e interpretar os significados do número em situações que 

envolvem códigos numéricos, medidas e contagens;  

Utilizar diferentes estratégias de contagem; ler, escrever, comparar e ordenar 

números naturais;  

Reconhecer que um mesmo raciocínio está relacionado a problemas diferentes; 

ampliar os procedimentos de cálculo mental;  

Resolver operações e problemas utilizando estratégias pessoais. 

 

Espaço e forma:  

Construir e representar o espaço por meio de diferentes recursos;  

Desenvolver a percepção e a orientação espacial;  

Identificar e explorar relação de posição, direção e sentido no espaço; estabelecer 

pontos de referência para situar e localizar objetos no espaço; 

Desenvolver habilidades de observação e percepção espacial;  

Identificar semelhanças e diferenças entre sólidos e figuras geométricas;  

Identificar lados, vértices e arestas; desenvolver linguagem geométrica;  

Traçar figuras geométricas planas e resolver problemas que envolvam noções de 

espaço e forma. 

 

Grandezas e medidas: 

Valorizar a importância das medidas em situações cotidianas;  

Reconhecer tempo, comprimento, massa, capacidade e temperatura como 

grandezas mensuráveis;  

Compreender os aspectos do processo de medição; desenvolver estratégias 

pessoais para medir;  

Selecionar e utilizar instrumentos de medição em função do problema a ser 

resolvido;  

Utilizar diferentes unidades para realizar medições;  

Avaliar e selecionar a unidade de medida mais apropriada para cada medição; 

Comparar e estabelecer equivalências entre unidades de medida;  



Estimar e calcular aproximadamente o resultado de uma medição;  

Expressar numericamente e interpretar o resultado de uma medição e resolver 

problemas que envolvam medições. 

 

Tratamento da informação:  

Utilizar noções de estatística, chances e possibilidades no tratamento de 

informações da vida real;  

Identificar funções e objetivos de uma pesquisa estatística;  

Desenvolver procedimentos e estratégias para coleta, organização e representação 

de dados;  

Valorizar o uso de tabelas e gráficos como recursos para apresentação de dados de 

uma pesquisa;  

Conhecer, construir e interpretar diferentes tipos de gráficos e tabelas. 

 

Habilidades específicas do 1° trimestre: 

 

Conhecer para que servem os números; 

Contar, ler e escrever números; 

Aprender sobre organização do tempo: ontem, hoje e amanhã; 

Coletar, organizar dados e construir gráfico; 

Conhecer algumas formas geométricas espaciais; 

Contar, ler e escrever números; 

Adicionar quantidades; 

Resolver problemas; 

Medida de tempo; 

Desenvolver o cálculo mental; 

Contar até 100; 

Conhecer a subtração. 

 



Conteúdos do 1º trimestre: 

Contagem e comparação; 

Uso dos números; 

Sólidos geométricos: planificação, faces e vértices; 

Noção de tempo; 

Gráfico de barras; 

Adição e Subtração; 

Dezena: 

Reta numerada; 

Calendário; 

Localização espacial; 

Números ordinais. 

 

Habilidades específicas do 2° trimestre: 

 

Continuar aprendendo sobre reta numerada e a sequência numérica; 

Aprofundar o conhecimento sobre adição e subtração; 

Comprar comprimentos utilizando instrumentos de medida; 

Resolver problemas; 

Comparar quantidades; 

Compor e decompor figuras; 

Aprender mais sobre o nosso dinheiro; 

Explorar formas geométricas espaciais; 

Adicionar, subtrair e multiplicar. 

 



Conteúdos do 2º trimestre: 

Adição e subtração; 

Noção e medida de comprimento; 

Localização espacial; 

Medida de capacidade; 

Sistema de numeração decimal; 

Sistema monetário; 

Composição de figuras; 

Noção de multiplicação e representação - tabuada do 2; 

Sólidos geométricos: planificação, lados e vértices; 

Representação da multiplicação; 

Medidas de comprimento; 

Composição de decomposição de figuras; 

Representação da multiplicação. 

 

Habilidades do 3° trimestre: 

 

Calcular mentalmente; 

Resolver problemas; 

Ler tabelas e gráficos; 

Conhecer e comparar diferentes instrumentos de medida; 

Aprender mais sobre tabuada e conhecer a divisão; 

Aprender um jeito novo de reapresentar os números; 

Conhecer mais sobre os sólidos geométricos; 

Resolver problemas; 

Aprender mais sobre nosso dinheiro; 

Aprender a ler horas; 

Construir gráfico de barras. 

 



Conteúdos do 3º trimestre: 

Contagem e organização de dados; 

Localização espacial; 

Tabuada do 4; 

Identificação de figuras; 

Noção de tempo e de massa: 

Sistema de numeração decimal; 

Adição, subtração e divisão; 

Aprender mais sobre esfera, cubo, paralelepípedo e pirâmide; 

Percepção visual; 

Gráfico de barras; 

Noção de simetria. 

 

 

 

 


