Mapa de Conteúdos – Ensino Fundamental 1o ao 5o ano – Língua Portuguesa
2º ano
TEORIA E ATIVIDADES
CADERNO

UNIDADE

1. Palavras e brincadeiras

Texto

Produção escrita

Para compreender
o texto

Como ler o texto

Para conhecer o mundo

CONTEÚDO DIGITAL

Letras, sílabas e palavras

---

---

---

Parlendas

---
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2. Adivinhas e mais adivinhas

 Letras F e V

Ordem alfabética

Sala de brincadeiras

Formação de palavras

Adivinhas

---

Parlendas portuguesas

1. Amigos do peito

 Letras B e P
 Exprimindo gentileza
 Explicando uma
brincadeira

Web
 Banco de questões
 Monta-história

Vogais e consoantes

---

---

---

Poema

---

2. A foca

 Letra M antes de B e P

Divisão silábica

Um passeio no jardim

Convite

Letra de música

---

Poesia alemã

1. A árvore da montanha

 Letras C e G
 Revendo um poema de
repetição
 Recontando a história

Sílaba tônica

---

---

---

Cantiga de acumulação

---

2. A galinha ruiva

 Letras C e QU

Acento circunflexo e
acento agudo

Qual é o nome da ave?

Texto em prosa

Conto

---

Bruxa, bruxa, venha à
minha festa

1. O rei que queria alcançar a Lua

 Letras E e I
 Criando legendas
 Criando uma história
coletiva

Web
 Banco de questões
 Monta-história

Frase

---

---

---

Conto e personagens

---
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2. Por que os lobos uivam para a
Lua cheia?

 Letras O e U

Ponto final e reticências

Peixes do fundo do mar

Descrevendo uma
paisagem

Texto expositivo

---

Conto dos Países Baixos

1. Tirinhas

 Letras G e GU
 Pontuando frases
 Contando uma
curiosidade

Ponto de exclamação e
ponto de interrogação

---

---

---

Tirinhas e balão de fala

---

2. Como nasce uma história

 Substantivo
 Letras R e RR

---

Que bicho é esse?

Os substantivos do corpo
humano

Artigo de jornal

---

Para fazer o retrato de um
pássaro

1. A raposa e o gato

 Letras S e SS
 Dando título a uma
fábula
 Contando uma fábula

Web
 Banco de questões
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Substantivo comum e
substantivo próprio

---

---

---

Fábulas

---
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2. Elefante africano

 Letras C e Ç

Uso da letra maiúscula

Palavras em quadrinhos

Elaborando uma ficha de
identificação

Ficha de identificação

---

Uma história contada na
África do Sul

1. A roupa nova do rei

 Sons da letra Z
 Dando título a um conto
 Lobos em pele de
cordeiro

Número do substantivo:
singular e plural

---

---

---

Conto de fadas, cenário,
personagens e poderes
mágicos

---

2. Monteiro Lobato: o maior autor
de livros infantis que o Brasil já
teve

 Letra S com som de Z

Gênero do substantivo:
masculino e feminino

Ajudando Isadora e Luíza

Quem sou eu?

Biografia

---

Linhas finas

1. Carnaval

 Letra H no início de
palavra
 Caracterizando
personagens
 Contando uma festa
brasileira

Adjetivo

---

---

---

Texto expositivo

---

2.
A jardineira
Confete
Touradas em Madri
Pastorinhas

 Letras CH, LH e NH

Concordância: adjetivo e
substantivo

Mudar pode ser divertido

Festa junina

Marchinhas

---

Mais festa brasileira

2

4. Curiosidade

5. Ler é divertido

3

7. No mundo do faz de
conta

Memória visual

 Letras D e T
 Brincando com as letras
 Recitando trava-línguas

3. Canto e conto

6. Bichos muito
interessantes

Para falar e escrever
melhor

Temas

1. Parlendas de brincar e trava-línguas

1
2. Amizade e poesia

SEÇÕES ESPECIAIS

4

8. Festas brasileiras
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