
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 2º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escola: 

Professor: 

Aluno:  

Legenda:  Plenamente desenvolvido;  Parcialmente desenvolvido;  Pouco desenvolvido; 

 Não trabalhado no bimestre. 

 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem 
medo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se 
em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

    

• Colaborar com o professor e os colegas para a definição de acordos e 
combinados que organizem a convivência em sala de aula.     

• Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais ao participar de 
atividades escolares.     

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 2º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Leitura 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em títulos, 
legendas imagens e pistas gráficas, confirmando, ou não, as hipóteses 
realizadas. 

    

• Localizar, em textos curtos, informações pontuais.     

• Buscar e selecionar textos em diferentes fontes (incluindo ambientes 
virtuais) para realizar pesquisas escolares. 

    

• Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.     

• Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esfe-
ras da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde cir-
culam, quem produziu, a quem se destinam. 

    

• Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou pouco familiares, 
com base no contexto da frase ou do texto.     
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Língua Portuguesa – 2º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escrita 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Escrever bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital (e-mail, men-
sagem em rede social etc.), mantendo as características do gênero tex-
tual e dos portadores, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
 

  

• Escrever e responder, em meio digital, mensagens instantâneas para 
amigos, colegas ou familiares, mantendo as características do gênero 
textual. 

    

• Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou 
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, 
ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

 
 

  

• Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obe-
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e 
autoria. 
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Conhecimentos Linguísticos e Gramaticais 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextu-
ais (c e g; e e o, em posição átona em final de palavra). 

    

• Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, 
mediais ou finais para criar novas palavras.  

 
  

• Recitar o alfabeto na ordem das letras.  
 

  

• Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.  
 

  

• Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em todas as sílabas.  

 
  

• Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade  
(til, m, n).  

 
  

• Memorizar a grafia de palavras frequentes no ambiente escolar e nos 
textos lidos na sala de aula, independentemente da estrutura silábica e 
de correspondências irregulares fonema-grafema. 

    

• Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação.  

 
  

• Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acrés-
cimo do prefixo de negação in-/im-.  

 
  

• Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos 
 -ão e -inho/-zinho.  
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Educação Literária 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolu-
ção, além de palavras, expressões e frases que caracterizam persona-
gens e ambientes. 

    

• Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáfo-
ras, em textos versificados.     

• Relacionar ilustrações de narrativas com o texto verbal.     

• Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo professor, ou ler, de 
forma autônoma, textos literários, e expressar preferências por gêne-
ros, temas e autores. 

    

• Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de 
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, 
compartilhar com os colegas sua opinião sobre o livro. 

    

 

 

 

 

 


