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Objetos de co-
nhecimento 

Habilidades Referência no material didático Propostas de atividade Fontes de pesquisa Avaliação 

Letramento ma-
temático 

• Apresentação 
das Unidades 
temáticas. 

• Retomar as vivên-
cias cotidianas dos 
alunos com núme-
ros, formas e es-
paço, além das ex-
periências desen-
volvidas no ano an-
terior, para organi-
zar as ações a se-
rem desenvolvidas 
durante o ano. 

•  Desenvolver a ha-
bilidade de relacio-
nar variadas ma-
neiras de organiza-
ção da aprendiza-
gem de Matemá-
tica, com base na 
análise de situa-
ções da vida cotidi-
ana, de outras 
áreas de conheci-
mento e da própria 
Matemática. 

Unidade 0 

• O Mundo da Matemática. 

• Eu e a Matemática. 

Para o professor  
Inicie roda de conversa relacionada com as cenas 
para identificar o conhecimento prévio dos alunos e 
chamar a atenção para o tema do estudo. 
 
Para casa 
Elabore um bilhete pedindo a colaboração dos res-
ponsáveis para o preenchimento da ficha da página 
11. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar e relacionar 
a Matemática com as situa-
ções do cotidiano. 

Números 

• Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até 
três ordens 
pela compre-
ensão de carac-
terísticas do 
sistema de nu-
meração deci-

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 
 

Unidade 1 

• Para iniciar. 

• Um pouco da história dos núme-
ros. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 1 e 2 (páginas 12 a 16). 
 
Para o professor 
Proponha aos alunos que exponham suas experiên-
cias ao acompanhar os adultos nas compras em feiras 
e mercados. Explore os aspectos da imagem para di-
recionar o assunto para valores até 99. 
Proponha a criação de uma coleção de tampinhas 
para que os alunos coloquem em ordem e trabalhem 
com elas em diversas atividades. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• identificar cenas do cotidi-
ano relacionadas a com-
pras e valores; 

•  resolver problemas sim-
ples de contagem, adição e 
comparação. 
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mal (valor posi-
cional e função 
do zero). 
 

Grandezas e me-
didas  

• Sistema mone-
tário brasileiro: 
reconheci-
mento de cé-
dulas e moedas 
e equivalência 
de valores. 

(EF02MA20) Estabe-
lecer a equivalência 
de valores entre moe-
das e cédulas do sis-
tema monetário bra-
sileiro para resolver 
situações cotidianas. 

Números 

• Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até 
três ordens 
pela compre-
ensão de carac-
terísticas do 
sistema de nu-
meração deci-
mal (valor posi-
cional e função 
do zero). 

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 

Unidade 1 

• Os números de 0 a 19. 

• O que quer dizer? – fatos básicos 
da adição. 

• Fatos básicos da adição. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 1 (páginas 17). 
Unidade 1 – atividades 5 a 9 (páginas 19 e 20). 
 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• reconhecer as dezenas; 

• perceber a composição de 
quantidades separando as 
dezenas. 
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Geometria  

•  Localização e 
movimentação 
de pessoas e 
objetos no es-
paço, segundo 
pontos de refe-
rência, e indi-
cação de mu-
danças de dire-
ção e sentido. 

(EF02MA12) Identifi-
car e registrar, em lin-
guagem verbal ou 
não verbal, a localiza-
ção e os deslocamen-
tos de pessoas e de 
objetos no espaço, 
considerando mais de 
um ponto de referên-
cia, e indicar as mu-
danças de direção e 
de sentido. 

Unidade 1 

• Deslocamento e localização. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 5 (página 19). 
 
Para o professor 
Promova uma visita ao entorno da escola para regis-
trar percursos e trajetos e observe com os alunos 
possíveis melhorias, por exemplo, acessibilidade. 

 

Para casa 
Elabore um mapa com as ruas próximas ao local da 
escola identificando os trajetos percorridos. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• interpretar registros de lo-
calização e percursos por 
meio de planta baixa; 

•  notar diferentes distâncias 
em desenhos de planta 
baixa. 

Números 

• Composição e 
decomposição 
de números na-
turais (até 
1 000). 

(EF02MA04) Compor 
e decompor números 
naturais de até três 
ordens, com suporte 
de material manipu-
lável, por meio de di-
ferentes adições. 

Unidade 1 

•  Dezenas inteiras ou dezenas exa-
tas. 

•  Cálculo mental. 

• Cálculo com dinheiro. 

• Recursos para facilitar a contagem. 

• Utilizando o material dourado; uti-
lizando fichas; utilizando o dinheiro 
de brinquedo. 

• Ordem dos números. 

• Composição e decomposição de 
números. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 7 a 9 (página 20).  
Unidade 1 – atividades das páginas 21 a 32 e 37 (ati-
vidades 1 a 3). 
Sequência didática 1. 
 
Para casa 
Faça uma pesquisa de preços de algum produto. Para 
isso, localize o valor em pelo menos duas ou três lojas 
diferentes. As pessoas que moram com os alunos po-
derão ajudá-los nessa tarefa. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de: 

• realizar operações simples 
de adição com dezenas in-
teiras; 

•  resolver operações de adi-
ção utilizando agrupamen-
tos de dezenas; 

• identificar a ideia de agru-
pamentos nas transações 
com dinheiro. 

Números 

• Construção de 
fatos funda-
mentais da adi-
ção e da sub-
tração. 

(EF02MA05) Cons-
truir fatos básicos da 
adição e subtração e 
utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 

Unidade 1 

• Cálculo mental. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 9 (página 33). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de realizar mentalmente 
cálculos de adição. 

Números 

• Problemas en-
volvendo dife-
rentes signifi-
cados da adi-
ção e da sub-
tração (juntar, 

(EF02MA06) Resolver 
e elaborar problemas 
de adição e de subtra-
ção, envolvendo nú-
meros de até três or-
dens, com os signifi-
cados de juntar, 

Unidade 1 

• Explorar e descobrir. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 10 (página 33). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de resolver problemas 
simples de adição, incluindo 
ideias de comparação. 
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acrescentar, 
separar, reti-
rar). 

acrescentar, separar, 
retirar, utilizando es-
tratégias pessoais ou 
convencionais. 

Álgebra 

• Construção de 
sequências re-
petitivas e se-
quências recur-
sivas. 

(EF02MA09) Cons-
truir sequências de 
números naturais em 
ordem crescente ou 
decrescente a partir 
de um número qual-
quer, utilizando uma 
regularidade estabe-
lecida. 

Unidade 1 

• Deslocamento e localização. 

• Explorar e descobrir. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 5 (página 19). 
Unidade 1 – atividade 11 (página 33). 
Unidade 1 – Explorar e descobrir (página 39). 
 
Para casa 
Construa uma sequência de elementos para a elabo-
ração de um painel de sequências. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar e reprodu-
zir padrões e sequências. 

Números 

•  Leitura, es-
crita, compara-
ção e ordena-
ção de núme-
ros de até três 
ordens pela 
compreensão 
de característi-
cas do sistema 
de numeração 
decimal (valor 
posicional e 
função do 
zero). 

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 

Unidade 1 

•  Numeração ordinal. 

•  Números ordinais e meses do ano. 

•  Números pares e números ímpa-
res - Explorar e descobrir. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 1 a 6 (páginas 34 a 36). 
 
Para casa 
Peça ao aluno que jogue par ou ímpar com alguma 
pessoa que more com ele. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de desenvolver a ideia de 
ordenação e de utilizar a nu-
meração ordinal para regis-
trar fatos do cotidiano. 

Números  

•  Leitura, es-
crita, compara-
ção e ordena-
ção de núme-
ros de até três 
ordens pela 
compreensão 
de característi-
cas do sistema 

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 

Unidade 1 

• Brincando também aprendo –  
comparação de números, números 
ímpares e números pares. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – Brincando também aprendo (página 40). 
 
Para casa 
Crie alguns problemas a partir do jogo da composi-
ção. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de utilizar as ideias de 
agrupamento e adição em si-
tuações práticas. 
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de numeração 
decimal (valor 
posicional e 
função do 
zero). 

Números 

• Problemas en-
volvendo dife-
rentes signifi-
cados da adi-
ção e da sub-
tração (juntar, 
acrescentar, 
separar, reti-
rar). 

(EF02MA06) Resolver 
e elaborar problemas 
de adição e de subtra-
ção, envolvendo nú-
meros de até três or-
dens, com os signifi-
cados de juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, utilizando es-
tratégias pessoais ou 
convencionais. 

Unidade 1 

• Dúzia e meia dúzia. 

• Mais atividades e problemas (pá-
gina 42; problemas e tabelas). 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 1 e 2 (página 41). 
 
Para casa 
Crie adivinhas parecidas com as ilustradas no desafio 
da página 42. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• utilizar a ideia de agrupa-
mento para situações que 
envolvem dúzia e meia dú-
zia; 

•  registrar situações práti-
cas por meio de tabelas. 

Números 

•  Leitura, es-
crita, compara-
ção e ordena-
ção de núme-
ros de até três 
ordens pela 
compreensão 
de característi-
cas do sistema 
de numeração 
decimal (valor 
posicional e 
função do 
zero). 

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 

Unidade 1 

• Mais atividades e problemas. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 2 e 3 (página 42). 
Unidade 1 – atividade 6 (página 43). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

•  realizar comparações de 
quantidades; 

•  registrar, por meio de ta-
belas, resultados obtidos 
em jogos. 

Probabilidade e 
estatística 

• Análise da ideia 
de aleatório 
em situações 
do cotidiano. 

(EF02MA21) Classifi-
car resultados de 
eventos cotidianos 
aleatórios como 
“pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, 

Unidade 1 

• Atividade oral em grupo. 

• Vamos ver de novo? 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividade 5 (página 43). 
Unidade 1 – Vamos ver de novo? (página 44). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar e registrar 
resultados possíveis, prová-
veis, improváveis e impossí-
veis. 
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“improváveis” e “im-
possíveis”. 

Grandezas e me-
didas 

• Medidas de 
tempo: inter-
valo de tempo, 
uso do calen-
dário, da lei-
tura de horas 
em relógios di-
gitais e da or-
denação de da-
tas. 

(EF02MA18) Indicar a 
duração de intervalos 
de tempo entre duas 
datas, como dias da 
semana e meses do 
ano, utilizando calen-
dário, para planeja-
mentos e organização 
de agenda. 

 Unidade 1 

•  Números ordinais e deslocamen-
tos. 

Para a sala de aula 
Unidade 1 – atividades 5 e 6 (página 36). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar os dias da 
semana e os meses do ano, 
associando-os aos respecti-
vos números ordinais que os 
representem. 

Geometria  

•  Figuras geo-
métricas espa-
ciais (cubo, 
bloco retangu-
lar, pirâmide, 
cone, cilindro e 
esfera): reco-
nhecimento e 
características. 

(EF02MA14) Reco-
nhecer, nomear e 
comparar figuras ge-
ométricas espaciais 
(cubo, bloco retangu-
lar, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), re-
lacionando-as com 
objetos do mundo fí-
sico. 

Unidade 2 

• O cubo, o bloco retangular e a es-
fera. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – atividades 1 e 2 (página 49). 
 
Para casa 
Localize no quarto ou em outro ambiente da casa 5 
objetos que tenham a forma de algum sólido geomé-
trico conhecido.  
 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de relacionar objetos do 
cotidiano com sólidos geo-
métricos. 

Geometria  

• Figuras geomé-
tricas espaciais 
(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e es-
fera): reconhe-
cimento e ca-
racterísticas. 

(EF02MA14) Reco-
nhecer, nomear e 
comparar figuras ge-
ométricas espaciais 
(cubo, bloco retangu-
lar, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), re-
lacionando-as com 
objetos do mundo fí-
sico. 

Unidade 2 

• Brincando também aprendo – an-
dando na trilha dos sólidos geomé-
tricos. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – Brincando também aprendo (página 50). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar diferentes 
características dos sólidos ge-
ométricos. 

Geometria  

• Figuras geomé-
tricas espaciais 

(EF02MA14) Reco-
nhecer, nomear e 

Unidade 2 

• O cubo. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – Explorar e descobrir (página 51). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de conhecer, identificar e 
nomear partes do cubo. 
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(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e es-
fera): reconhe-
cimento e ca-
racterísticas. 

comparar figuras ge-
ométricas espaciais 
(cubo, bloco retangu-
lar, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), re-
lacionando-as com 
objetos do mundo fí-
sico. 

Álgebra 

• Identificação 
de regulari-
dade de se-
quências e de-
terminação de 
elementos au-
sentes na se-
quência. 

(EF02MA10) Descre-
ver um padrão (ou re-
gularidade) de se-
quências repetitivas e 
de sequências recur-
sivas, por meio de pa-
lavras, símbolos ou 
desenhos. 

Unidade 2 

• Estimativa. 

• Desafio. 

• O bloco retangular ou paralelepí-
pedo. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – atividade 2 (página 52). 
Unidade 2 – Explorar e descobrir (página 53). 
Unidade 2 – atividade 3 (página 52). 
Sequência didática 3. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• reconhecer padrões e an-
tecipar o próximo ele-
mento de uma sequência; 

•  fazer cálculos de quantida-
des por estimativa. 

Geometria 

• Figuras geomé-
tricas espaciais 
(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e es-
fera): reconhe-
cimento e ca-
racterísticas. 

(EF02MA14) Reco-
nhecer, nomear e 
comparar figuras ge-
ométricas espaciais 
(cubo, bloco retangu-
lar, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), re-
lacionando-as com 
objetos do mundo fí-
sico. 

Unidade 2 

•  A esfera. 

•  Rolam ou não rolam? 

• Sólidos geométricos e arte. 
 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – atividades (páginas 54 a 57). 
Sequência didática 2. 
 
Para casa 
Unidade 2 – atividade 7 (página 57). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de identificar diferentes 
características dos sólidos ge-
ométricos. 

Probabilidade e 
estatística 

•  Coleta, classifi-
cação e repre-
sentação de 
dados em tabe-
las simples e de 
dupla entrada 
e em gráficos 
de colunas. 

(EF02MA23) Realizar 
pesquisa em universo 
de até 30 elementos, 
escolhendo até três 
variáveis categóricas 
de seu interesse, or-
ganizando os dados 
coletados em listas, 
tabelas e gráficos de 
colunas simples. 

Unidade 2 

• Tecendo saberes. 

• Pesquisa. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – atividade 3 (página 59). 
 
Para casa 
Pesquise outras obras de arte que retratam brinca-
deiras de antigamente e/ou de outros locais.  

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• coletar informações e re-
gistrar os dados por meio 
de tabelas simples; 

•  transferir informações 
constantes de tabelas para 
gráficos de colunas. 
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Geometria  

• Figuras geomé-
tricas espaciais 
(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e es-
fera): reconhe-
cimento e ca-
racterísticas. 

(EF02MA14) Reco-
nhecer, nomear e 
comparar figuras ge-
ométricas espaciais 
(cubo, bloco retangu-
lar, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), re-
lacionando-as com 
objetos do mundo fí-
sico. 

Unidade 2 

• Mais atividades. 

• Teste de atenção. 

• As crianças no pátio. 

Para a sala de aula 
Unidade 2 – atividades 1 a 6 (páginas 60 e 61). 
 
Para casa 
Unidade 2 – atividades 7 e 8 (páginas 62 e 63). 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de: 

• distinguir e quantificar sóli-
dos geométricos em dese-
nhos; 

•  identificar as faces dos só-
lidos geométricos; 

•  imaginar planificações 
possíveis para sólidos geo-
métricos; 

• relacionar características 
de sólidos geométricos. 

 


