BASE DE CONTEÚDOS PARA PROCESSO SELETIVO
INGRESSO NO 3º ANO EM 2023
ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ANO – 2022 - PROGRAMAÇÃO ANUAL
LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA-ESCUTA:
Decodificação
Fluência
Compreensão
ESCRITA:
Letra cursiva
Escrita autônoma e compartilhada
Produção de textos: bilhetes, contos e outros
Adequação de textos às normas de escrita
ANÁLISE LINGUÍSTICA-SEMIÓTICA

Construção do sistema alfabético e da ortografia:
pares fonêmicos, sílabas complexas, sons nasais.
Convenções da escrita
Segmentação de palavras
Pontuação
Aumentativo e diminutivo
ORALIDADE:
(Re)contagem de texto oral
Adequação da tonalidade, da articulação e do ritmo
na expressão oral
MATEMÁTICA

NÚMEROS:
Sistema de numeração decimal com números de até três algarismos
Composição e decomposição
Adição, subtração e multiplicação
Resolução de situação-problema
ÁLGEBRA
Regularidade de sequências
GRANDEZAS E MEDIDAS
Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e comparações
Medidas de capacidade de massa (unidades não convencionais e
convencionais):registro, estimativas e comparações
Medidas de tempo
Sistema monetário brasileiro
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Tabelas simples e de dupla entrada
Gráficos de colunas
GEOMETRIA
Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de
referência e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples
Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo):
reconhecimento e características
•

Nota:

Esta programação está sujeita a alterações.

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL
INGRESO EN 3º CURSO DE ENSEÑANZA FUNDAMENTAL EN 2023
ENSEÑANZA FUNDAMENTAL I – 2º CURSO – 2022 - PROGRAMACIÓN ANUAL
LENGUA ESPAÑOLA
Saludos y despedidas
La familia
Días de la semana
Acciones habituales
Asignaturas
Pedir permiso
Expresar preferencias
Los alimentos
Materiales escolares
Los animales
La casa
Juegos y juguetes
El cuerpo y la descripción física
El tiempo, las vacaciones y el tiempo libre

MATEMÁTICAS
NÚMEROS:
Sistema de numeración decimal con números de hasta tres dígitos
Composición y descomposición
Añadir, restar y multiplicar
Resolución de situación-problema
ÁLGEBRA
Regularidad de secuencias
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Medidas de longitud (unidades no convencionales y convencionales): registro,
instrumentos de medida, estimaciones y comparaciones
Medidas de capacidad y de masa (unidades no convencionales y convencionales):
registro, estimaciones y comparaciones
Medidas de tiempo
Sistema monetario brasileño
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Tablas simples y de doble entrada
Gráficos de columnas
GEOMETRÍA
Localización y movimiento de personas y objetos en el espacio, según puntos de
referencia e indicación de cambios de dirección y sentido
Borrador de guiones y de plantas simples
Cuerpos geométricos (cubo, paralelepípedo, pirámide, cono, cilindro y esfera):
reconocimiento y características
Figuras geométricas planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo):
reconocimiento y características
Nota: Esta programación está sujeta a modificaciones.

