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Páginas 38 a 41 do livro 
do estudante 

Corpo humano (desenvol-
vimento, ser humano, cri-
ança, dente, dente de leite, 
tato, olfato, hábitos de hi-
giene)  

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos que 

serão explorados durante o bimestre) a partir da observação 

de imagens. 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 

que serão estudados: desenvolvimento humano, dentição, 

dente de leite, dente permanente. 

 

Observar a dentição humana. 

 

Comparar a dentição de colegas de classe 

Páginas 42 e 43 do livro 
do estudante 

Corpo humano (desenvol-
vimento, ser humano, cri-
ança, adulto, dente, dente 
permanente, dente de 
leite, hábitos de higiene)  

Reconhecer a importância do dentista e do cuidado com os 

dentes. 

 

Analisar a maneira como escovo meus dentes. 

 

Comparar a maneira como escovo os dentes com o modo 

como meus colegas escovam. 

 

Concluir qual é a maneira ideal de se escovar os dentes. 

 

Predispor-se a escovar os dentes corretamente. 

Páginas 44 e 45 do livro 
do estudante 

Corpo humano (desenvol-
vimento, ser humano, cri-
ança, adulto, dente, hábi-
tos de higiene, saúde)  

Identificar e analisar hábitos e rotinas do dia a dia que pro-

movam a saúde. 

 

Reconhecer o que consigo fazer sozinho que faz bem para 

minha saúde e o que preciso da ajuda de adultos para fazer. 

 

Analisar se meus hábitos no dia a dia são promotores de sa-

úde. 

 

Predispor-se a evitar hábitos não recomendados e a desen-
volver hábitos promotores de saúde. 

Páginas 46 a 49 do livro 
do estudante 

Corpo humano (ser hu-
mano, sentidos, tato, ol-
fato, gustação, visão, audi-
ção)  

Refletir sobre o que sentimos e percebemos. 

 

Reconhecer e definir os cinco sentidos: tato, olfato, gusta-

ção, visão e audição. 

 

Explorar vocabulário para definir nossas percepções. 

 

Páginas 52 e 53 do livro 
do estudante 

Corpo humano (curativo, 

machucados, ferimentos, 

posto de saúde) 

 

Prevenção de acidentes  

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de 

acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, ele-

tricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.). 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 

que serão estudados: saúde, ferimentos e cuidados, equipa-

mentos de proteção. 

 

Elaborar a encenação de uma visita a um posto de saúde. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 2º ano 

2º bimestre – Quadro bimestral 

 Referência no mate-

rial didático 

Objetos de conheci-

mento 
Habilidades 

U
n

id
ad

e
 2

 

Páginas 54 a 57 do livro 

do estudante 

Corpo humano (curativo, 

osso, fratura, ferimento, 

corte, cicatrização, radio-

grafia, saúde, hospital) 

 

Prevenção de acidentes  

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de 

acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, ele-

tricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.). 

 

Analisar e descrever imagens que mostrem o processo de ci-

catrização de um corte superficial. 

 

Analisar imagens de radiografias de ossos, identificando as 

fraturas. 

 

Refletir sobre como podemos nos machucar em determina-

das atividades. 

 

Identificar os primeiros socorros que devem ser tomados no 

caso de alguns acidentes. 

Páginas 58 a 61 do livro 

do estudante 

Corpo humano (criança, 

adulto) 

 

Prevenção de acidentes 

(faixa de pedestre, equipa-

mentos de proteção, cinto 

de segurança, protetor so-

lar) 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de 

acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, ele-

tricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.). 

 

Conhecer o trabalho de profissionais da saúde, como enfer-

meiros. 

 

Refletir sobre alguns primeiros socorros utilizados no caso de 

determinados acidentes. 

 

Conhecer atitudes que devemos ter para evitar acidentes. 

 

Predispor-se a alterar hábitos, a fim de evitar acidentes. 

 


