
 
 

BASE DE CONTEÚDOS PARA SONDAGEM PEDAGÓGICA 
INGRESSO NO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL EM 2023 
 
ENSINO FUNDAMENTAL I –  1º ANO – 2022 - PROGRAMAÇÃO ANUAL  

 
ORALIDADE: 
Expressão das próprias necessidades, vivências, ideias e opiniões de forma a ser compreendido.  
Escuta atenta  
Ampliação e uso de vocabulário diversificado 
Gêneros de tradição oral: cantigas, parlendas e brincadeiras de tradição oral  
Conto e reconto de histórias  
ESCRITA 
Alfabeto: letra imprensa maiúscula  
Construção do sistema de escrita alfabético 
Escrita coletiva e individual  
Produção de textos de diferentes gêneros textuais 
Forma de composição de narrativa, textos poéticos e textos instrucionais 
Utilização de tecnologia digital  
LEITURA E ESCUTA  
Apreciação estética do texto literário 
Gêneros literários  
Compreensão leitora  
Estratégias de leitura: leitura de forma compartilhada, autônoma e feita pelo professor 
Rima e aliteração  
Alfabeto: letra imprensa maiúscula e minúscula 

 

MATEMÁTICA  

NÚMEROS  
Reconhecimento de números no contexto diário  
Contagem e quantificação de elementos  
Leitura, escrita e comparação de números naturais até 100 
Composição e decomposição de números naturais  
Problemas envolvendo a ideia da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, 
retirar) 
ÁLGEBRA  
Padrões figurais e numéricos  
GEOMETRIA  
Localização de objetos e de pessoas no espaço  
Figuras geométricas planas  
Figuras geométricas espaciais  
 GRANDEZAS E MEDIDAS  
Medidas de tempo  
Medidas não convencionais  
Sistema monetário brasileiro 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA  

 

• Nota: Esta programação está sujeita a alterações. 
 

  

LÍNGUA PORTUGUESA  



 

 
ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 
INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZA FUNDAMENTAL EN 2023 
 
ENSEÑANZA FUNDAMENTAL I –  1ER CURSO – 2022 - PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

LENGUA ESPAÑOLA 

 
Saludos, rutinas y hábitos 
El colegio 
Los juegos y los juguetes 
El cuerpo 
El vestuario 
Los alimentos 
La familia 
Los animales 
La naturaleza y el tiempo 
Las fiestas (Feria del Libro, Fiesta de San Juan e Hispanidad) 
Sentimientos y sensaciones 
 
 

MATEMÁTICAS 

 
NÚMEROS 
Reconocimiento de números en el contexto diario 
Contar y cuantificar elementos 
Lectura, escrita y comparación de números naturales hasta 100 
Composición y descomposición de números naturales 
Problemas con involucrando la idea de suma y resta (untar, añadir, separar, sacar) 
ÁLGEBRA 
Modelos de figuras y números 
GEOMETRÍA 
Localización de objetos y de personas en el espacio 
Figuras geométricas espaciales 
Figuras geométricas planas 
GRANDEZAS Y MEDIDAS 
Medidas de tiempo 
Medidas no convencionales 
Sistema monetario brasileño 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 
 
Nota: Esta programación está sujeta a modificaciones. 
 


