
AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 

“A Tecnologia Educativa tem potencial para promover novos e ricos processos de ensino e de aprendizagem” 
                     (autor desconhecido) 

 

PLANEJAMENTO ATE 2º ANO  

LÍNGUA PORTUGUESA 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Leitura 

Oralidade 

Produção Oral e Escrita 

Análise Linguística 

- Realizar a leitura de palavras, frases e textos; 

- Localizar informações  explicitas em textos de 

diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor; 

 

- Participar oralmente das produções coletivas; 

- Ouvir com atenção as leituras de diferentes gêneros e 

comentários feitos pelo professor e ou colegas; 

 - Recontar histórias conhecidas; 

 

- Utilizar as letras do alfabeto nas produções escritas 

(sílabas, palavras, frases e textos); 

- Escrever o próprio nome; 

 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

http://www.medeirosjf.net/iara/fonemas/silabas.swf    silabas 

formação de palavras 

 

http://www.medeirosjf.net/iara/fonemas/jogodasletras1. 

Swf 

http://www.escolagames.com.br/livros/umSapatinhoDeCristal/ 

HISTORIA 

 

 - Conhecer a direção convencional da leitura e escrita; 

- Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de 

diferentes gêneros e suportes;  

- Compara as palavras quanto ao seu tamanho. 

http://www.ludicas.com.br/palavras/caca-palavras/o-leao-e-a-

rata/ 

 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com ( Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional) 
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MATEMÁTICA 

 

EIXOS CONTEÚDOS   SUGESTÕES DE ATIVIDADES  VIRTUAIS 

Números e Operações 

Geometria  

Medidas 

Tratamento de informações 

 

 

-Sistema de Numeração Decimal (organização); 

- Números até 300; 

- Unidade, dezena e meia dezena; 

- Sucessor e antecessor; 

- Ordem crescente e decrescente;  

- Pares e impares; 

- Duzia e meia dúzia; 

- Ideia de dobro; 

- Contagem em escalas de um em um, de dois 

em dois, de cinco em cinco e de dez em dez; 

MATEMÁTICA 

http://www.ludicas.com.br/jogos-

educativos/memoria-em-ordem/ 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php

?id=12232 

 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php

?id=12174 

 

http://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/f

ormas-geometricas/298-montar-palhaco 

http://www.xalingo.com.br/clubinho/jogos/ 

 

 - Ideia de adição, subtração, multiplicação e 

divisão; 

- Operações de adição, subtração e  

multiplicação; 

- Tabuada do dois; 

 

 

- Formas geométricas ( tangram, figuras planas 

e não planas);  

 

 

 

- Medidas de tempo, capacidade, massa, valor e 

domino-turma-da-monica 

 

http://www.imagem.eti.br/matematica/matematic

a_contas_adicao_4.html 

 

jogo de memória - instrumentos 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.ph

p?id=9844 

 

http://www.somatematica.com.br/fundam/medca

p.php 

 

http://www.somatematica.com.br/fundam/medca

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12232
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12232
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12174
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12174
http://www.somatematica.com.br/fundam/medcap.php
http://www.somatematica.com.br/fundam/medcap.php
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comprimento; 

 

 

p.php 

 

http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/o-

coiote-e-a-ovelha/ 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com ( Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional) 
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AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 

 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com (Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional). 

 

        Orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes sociais, sites 

desconhecidos e conversas com pessoas estranhas. 

 Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da web. 

 Orientar quanto ao tempo limite para o uso das tecnologias no seu dia a dia,  alertando em relação ao uso excessivo.  

 Analisar várias fontes para a pesquisa de um conteúdo a fim de julgar a veracidade das informações disponíveis online.  

 

             http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes 

           https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/ 

 

Obs. Este planejamento está em construção com atividades diversas encontradas no sistema linux educacional e virtual, vamos priorizar 

as atividades propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os conteúdos de cada ano 

verificando-os nas atividades desenvolvidas pelos alunos.  

 

Construção do planejamento: Professores do Ambiente Tecnológico Educacional                     

                         Coordenadora do Núcleo Tecnológico Educacional 

Vilma Helena 

  2017 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/

