
 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO 

LETIVO DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO 

SUL COM BASE NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES- BNCC/RCG 

RECOMENDAÇÃO  SMECD 

( RCG/RCSLS) 

 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

Escrita 

Segmentar palavras em sílabas e remover 

e substituir sílabas iniciais, mediais ou 

finais para criar novas palavras. 

Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entreletrasefonemas(f,v,t,d,p,b) e 

correspondências regulares contextuais 

(c e q;e e o, em posição átona em final 

depalavra). 

Ler e escrever corretamentepalavras com 

sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando 

que existem vogais em todas assílabas. 

Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização. 

EF02LP02RS-1) 

 

 

EF02LP03RS-1 

 

 

 

 

EF02LP04RS-1 

 

 

EF01LP03RS-1 

Conhecimento das diversas 

grafias doalfabeto/Acentuação 

Ler e escrever corretamente palavras 

com marcas de nasalidade(til,m,n). 

Identificar o princípio acrofônico que 

opera nos nomes das letras do alfabeto. 

Escrever palavras, frases, textos curtos 

nas formas imprensa. 

EF02LP05RS-1 

 

 

EF02LP06RS-1 

 

EF02LP07 

Segmentação de palavras 

Classificação de palavras por 

número de sílabas 

Pontuação 

Morfologia 

Segmentar corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

Conhecer a utilização adequada do ponto 

final, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. 

Conhecer palavras com aumentativo e o 

diminutivo de palavras com os sufixos -

ão e - inho/- zinho. 

EF02LP08RS-1 

 

 

EF02LP09RS-1 

 

 

 

EF02LP11RS-1 



 

 
Formação do leitor literário 

Apreciação estética/Estilo 

Compreender com certa autonomia 

cantigas, letras de canção, dentre 
EF02LP12RS-1 

EF12LP05RS1-1 SLS 

 

 

 

 

EF02LP14RS-2 

 

 

 

 

EF02LP15RS-1 

 

EF02LP17RS-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF12LP18RS1-1 

Leitura colaborativa e 

autônoma  

Relato oral 

Registro formal e 

informal  

Aspectos não 

linguísticos (para 

linguísticos) no ato da 

fala 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de organização à 

sua finalidade. 

 

Escrever com certa autonomia, pequenos 

relatos de observação de processos, de 

fatos, de experiências pessoais, mantendo 

as características do gênero, considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

 Cantar cantigas e canções, 

obedecendo ao ritmo e àmelodia. 

 Identificar a sequência dos fatos, 

utilizando expressões que marcam a 

passagem do tempo (“antes”, “depois”, 

“ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro 

dia”, “antigamente”, “há muito tempo” 

etc.), e o nível de informatividade 

necessário. 

  

 Apreciar poemas e outros textos 

diversificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

reconhecendo seu pertencimento ao 

mundo imaginário e sua dimensão de 

encantamento, jogo e fruição. 

Forma de composição do texto Escrever em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, notícias 

curtas para público infantil, para compor 

jornal falado que possa ser repassado 

oralmente ou emmeio digital, em áudio 

ou vídeo, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando 

asituação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

EF02LP19 

Imagens analíticas em textos 

Produção de Textos 

Forma de composição dos 

textos(narrativas, poéticos 

visuais) 

Adequação do texto às normas 

de escrita 



 

 

 Conhecer a função de textos 

utilizados para apresentar 

informações coletadas em 

atividades de pesquisa (enquetes, 

pequenas entrevistas, registros de 

experimentações). 

Conhecer com a mediação do 

professor, textos informativos de 

diferentes ambientes digitais de 

pesquisa, conhecendo suas 

possibilidades. 

Observar, em poemas visuais, o 

formato do texto na página, as 

ilustrações e outros efeitos visuais. 

 

EF02LP22RS-1 

 

 

 

 

 

EF02LP21RS-1 

 

 

 

 

EF02LP29RS-1 

 



 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO 

LETIVO DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

COM BASE NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 1º  e 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

RECOMENDAÇÃO SMECD 

(BNCC/RCG/RCSLS) 

 

Contextos e práticas 

 

EF15AR01RS12- Explorar, conhecer e contemplar as diversas manifestações 

das artes visuais (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo etc.) 

encontradas no âmbito familiar, escolar e da comunidade, possibilitando a 

construção do olhar, a ampliação da imaginação e da simbolização, a partir 

do repertório imagético pessoal e a valorização da diversidade cultural da 

comunidade local 

 

Elementos da linguagem 

 

 

EF15AR02RS12- Investigar e descobrir elementos formais no âmbito das 

artes visuais (ponto, linha, forma, volume), nos ambientes do cotidiano (sala 

de aula, escola, casa, espaço rural e urbano), explorando textura, cor, espaço, 

movimento e em outros sentidos além do visual. 

 

EF15AR09RS12- Experimentar e identificar os movimentos de partes do 

corpo (dedos da mão e dos pés, cabeça, pescoço, quadris, pernas, joelhos, 

braços, etc.) para compreender as possibilidades de criação de movimentos  

dançados. 

 

 

Materialidades  

EF15AR04 -Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

EF15AR15RS12-2- Experimentar, investigar, pesquisar e  construir 

instrumentos musicais com materiais do cotidiano e reciclável (tambores de 

potes, pandeiros com tampinhas, entre outros) de tamanhos e possibilidades 

sonoras diversas, de forma sustentável. 

 

EF15AR15RS12-1 -Tocar, investigar, explorar, apreciar e identificar 

diferentes fontes sonoras com o uso de materiais do cotidiano (colheres, 

copos, cadeiras, garrafas pet, entre outros), de instrumentos musicais, da 

natureza (sons dos animais, do vento, da chuva) e sons do corpo (palmas, voz 

e percussão corporal) para reconhecer e comparar os elementos do som, 

trabalhados na habilidade EF15AR14RS12. 

 

 

Contextos e práticas EF15AR08- Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

EF15AR13RS12-3- Identificar, apreciar e valorizar as cantigas folclóricas, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas e rimas cantadas pela comunidade local. 

 



 

EF15AR18RS12-1- Observar e perceber formas de expressão, 

gestos,entonação de voz,expressão facial no convívio familiar, escolar e 

presentes no cotidiano, para ver e ouvir histórias reais e dramatizadas, 

oportunizando a construção de repertório,que valorize a diversidade cultural 

na formação da comunidade local e estimule o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e a ampliação do repertório do faz de conta. 

 

Matrizes estéticas e culturais 

 

 

EF15AR24RS12- Vivenciar, identificar e diferenciar a riqueza da 

diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno, 

valorizando-as em cantigas de roda, brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 

canções, obras, histórias, artesanato, entre outras. 

 

Arte e tecnologia  EF15AR26- Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais  

(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 

fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

 



 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO LETIVO 

DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL COM BASE 

NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 
 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL ANO: 1o e 2o ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

    HABILIDADES- BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO SMECD 

(RCG/RCSLS) 

 

 

 

 

 
Brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional; 

Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras 

e jogos da cultura popular presentes no contexto 

comunitário e regional, partindo de experiências 

corporais e movimentos simples (correr, saltar, 

chutar, arremessar, rolar, habilidades motoras 

fundamentais), 

 

Utilizar os conhecimentos prévios para, através do 

“lúdico”, localizar-se no tempo e espaço, (hoje, 

ontem, antes, depois, agora, direita, esquerda, em 

cima, embaixo, frente, atrás). 

 

Pesquisar e resgatar as brincadeiras e os jogos 

populares de diferentes tipos e segmentos do 

contexto comunitário e regional; 

 

Nomear, relatar e explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 

a importância desses jogos e brincadeiras para suas 

culturas de origem. 

 

Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios, 

partindo de habilidades motoras 

menos complexas, através de brincadeiras e jogos 

populares do contexto local e do Rio Grande do Sul, 

com base no reconhecimento das características 

dessas práticas. 

 

Colaborar na proposição e na produção de 

alternativas para a prática de brincadeiras, jogos e 

demais práticas corporais 

 

Valorizar a si e ao ambiente em que se encontram, 

produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) 

divulgando na escola e na comunidade as 

adaptações e transformações possíveis das 

brincadeiras e jogos e nas práticas Corporais 

EF12EF01RS-1 

 

 

 

EF12EF01RS-2 

 

EF12EF02RS-1 

 

 

 

EF12EF02RS-2 

 

EF12EF03RS-1 

 

 

 

EF12EF04RS-1 

 

 

EF12EF04RS-2 



 

 

 

 

 

 

 
Ginásticas Geral 

Experimentar, fruir e identificar diferentes 

elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, 

giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e 

da ginástica geral, de forma lúdica, individual e 

em pequenos grupos, com cooperação e adotando 

procedimentos de segurança, levando em 

consideração as características individuais. 

 

Planejar e utilizar estratégias para a execução de 

diferentes elementos básicos da ginástica e da 

ginástica geral, resolvendo desafios inerentes à 

prática, de forma lúdica, individual e em pequenos 

grupos. 

 

Participar da ginástica geral, identificando as 

potencialidades e os limites do corpo, 

identificando a ação de cada segmento corporal e 

suas possibilidades de movimento, respeitando as 

diferenças individuais e de desempenho corporal. 

Utilizar as múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita e audiovisual) com a finalidade de 

identificar e descrever as características dos 

elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, 

nas distintas práticas corporais. 

EF12EF07RS-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF12EF08RS-1 

 

 

 

 

 

EF12EF09RS-1 

 

 

 

 

EF12EF10RS-1 

 

 

 

 

 

 

 
Danças do contexto 

comunitário e regional 

 

Experimentar e fruir diferentes danças do contexto 

comunitário e regional (rodas cantadas, danças 

gaúchas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e 

recriá-las, respeitando as diferenças individuais e 

de desempenho corporal. 

Experimentar e identificar os elementos 

constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do 

contexto comunitário e regional, valorizando e 

respeitando as manifestações de diferentes culturas 

do nosso Estado. 

 

 

EF12EF11RS-2 

 

 

 

 

EF12EF12RS-1 

 



 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2020 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL COM BASE NA MATRIZ 

DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES-BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO SMECD 

(RCG/RCSLS) 

Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números de até 

três ordens pela compreensão 

decaracterísticasdosistemade 

numeração decimal (valor 

posicional e papel dozero). 

Comparar e ordenar números naturais (até a 

ordem de centenas) pela compreensão de 

características do sistema de numeração decimal 

(valor posicional e função do zero). 

Explorar e compreender termos como dúzia, 

meia dúzia, dezena, meia dezena, centena, meia 

centena associando as quantidades e as relações 

entre ela sem situações cotidianas. 

Estabelecer relações entre duas ou mais 

quantidades expressando numericamente a 

diferença entre elas utilizando expressões tais 

como igual, diferente, maior, menor, a mesma 

quantidade, indicando, quando for o 

caso,quantos a mais e quantos a menos. 

 

EF02MA01RS-1 

 

 

 

EF02MA01RS-2 

 

 

 

EF02MA03RS-1 

 

Compreensão de números de 

até três algarismos (relação 

entre unidade, dezena e 

centena; composição e 

decomposição de números até 

1000) 

Reconhecer e expressar a sequência numérica 

escrita e falada, até três ordens, compreendendo 

que um número pode ser escrito como soma de 

outros números. 

Compreender que há diferentes formas 

dedecompor um mesmo número por adições 

desenvolvendo estratégias de cálculo e 

explorando as características do sistema de 

numeração decimal. 

EF02MA04RS-1 

 

 

 

 

EF02MA04RS-2 

Construção de fatos 

fundamentais da adição e da 

subtração 

Compor e decompor quantidades menores que 

10 (fatos básicos) por meio de adições e 

subtrações desenvolvendo procedimentos para 

resolver pequenos problemas de 

contagem,cálculo mental ou escrito. 

EF02MA05RS-1 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar,retirar). 

Resolver e elaborar problemas de adição e de 

subtração, envolvendo números de até três 

ordens, com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, utilizando 

estratégias pessoais. 

EF02MA07RS-1 

 

Identificação de regularidade 

de sequências e determinação 

de elementos ausentes na 

sequência 

Reconhecer e organizar sequências repetitivas e 

recursivas de números naturais, objetos ou 

figuras estabelecendo padrões ou regularidades 

EF02MA11RS-1 



 

Localização e 

movimentação de pessoas e 

objetos no espaço, segundo 

pontos de referência,e 

indicação de mudanças de 

direção esentido 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não 

verbal, a localização e os deslocamentos de 

pessoas e de objetos no espaço, considerando mais 

de um ponto de referência ,e indicar as mudanças 

de direção e de sentido. 

EF02MA12RS-2 

Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera): 

reconhecimento e 

características. 

Conhecer e identificar características de figuras 

geométricas espaciais relacionadas a objetos do 

mundo físico utilizando materiais diversos. 

EF02MA14RS-1 

Figuras geométricas planas 

(círculo, quadrado, 

retângulo e triângulo): 

reconhecimento e 

características 

Reconhecer a nomenclatura das figuras planas 

apontando algumas de suas propriedades e 

identificando-as em sólidos ou desenhos nos 

diferentes ambientes e espaços percorridos 

cotidianamente. 

EF02MA15RS-1 

Medida de comprimento: 

unidades não padronizadas 

e padronizadas

 (met

ro, centímetro emilímetro). 

Explorar e entender o sentido de medir 

identificando o comprimento como grandeza que 

pode ser medida com unidades não padronizadas e 

padronizadas utilizando instrumentos de 

medidaadequados. 

EF02MA16RS-1 

Medida de capacidade e de 

massa: unidades de medida 

não convencionais e 

convencionais (litro, 

mililitro, cm3, grama 

equilograma). 

Explorar as relações entre as unidades de medida 

de massa e capacidade percebendo que uma 

mesma medição pode ser expressa por números 

diferentes dependendo da unidade de medida 

utilizada. 

EF02MA17RS-1 

EF02MA17RS-2 

Medidas de tempo: 

intervalode tempo, uso do 

calendário, leitura de horas 

em relógios digitais e 

ordenação dedatas 

Conhecer unidades de medida de tempo 

explorando instrumentos diversos de medição e 

marcação temporal - relógio analógico e digital. 

Observar e interpretar intervalos de tempo e sua 

duração associando relações como transcorrendo e 

transcorrido, presente, passado e futuro. 

EF02MA19RS-1 

 

 

 

EF02MA19RS-2 

Coleta, classificação e 

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráficos de 

colunas 

Explorar gráficos de colunas simples, de barras e 

tabelas de dupla entrada em diferentes situações, 

interpretando os dados apresentados sobre 

problemas da realidade próxima. 

EF02MA22RS-1 

 



 

 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO LETIVO 

DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL COM BASE 

NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES- BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO SMECD 

(RCG/RCSLS) 

 

Propriedades e usos dos 

materiais. Prevenção de 

acidentes domésticos. 

 

Identificar de que materiais (metais, 

madeira, vidro etc.) são feitos os objetos 

que fazem parte da vida cotidiana e quais 

materiais eram utilizados no passado. 

 

Identificar objetos do cotidiano. 

Descrever de que materiais são feitos. 

Apontar utensílios potencialmente 

perigosos  no  ambiente  doméstico  e/ou 

escolar, para prevenir possíveis acidentes. 

 

EF02CI01RS-1 

EF02CI01RS-2 

EF02CI01RS-5 

EF02CI02RS-4  

 

 

 

Seres vivos no ambiente: 

Plantas 

 

Observar as plantas que fazem parte de seu 

cotidiano. 

 

Identificar as principais partes de uma 

planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e 

a função desempenhada por cada uma delas 

e analisar as relações entre as plantas, o 

ambiente e os demais seres vivos. 

 

Investigar a importância da água e da luz 

para a manutenção da vida de plantas em 

geral. 

 

Reconhecer as funções das partes de uma 

planta para a sua sobrevivência no 

ambiente. 

 

EF02CI04RS-1 

EF02CI06RS-2 

EF02CI06RS-3 

 

 

 

 

 

Seres vivos no ambiente: 

Animais. 

Reconhecer seu uso na cadeia alimentar 

como fonte completa de nutrientes. 

 

Observar os animais que fazem parte de seu 

cotidiano e os que não fazem. 

Identificar as principais características dos 

animais e das plantas de seu cotidiano. 

 

EF02CI04RS-1 

EF02CI04RS-2 

EF02CI04RS-4  



 

 

 Explicar as atividades como espécie que 

esses animais realizam. 

 

 

Movimento aparente do Sol no 

céu. 

 

O Sol como fonte de luz e 

calor; 

 

Perceber a própria sombra em relação ao 

sol. 

 

Desenvolver hábitos saudáveis e 

responsáveis com o uso do protetor solar, 

identificando os horários em que podemos 

nos expor aos raios solares. 

 

Comparar o efeito da radiação solar 

(aquecimento e reflexão) em diferentes 

tipos de superfície (água, areia, solo, 

superfícies escura, clara e metálica etc.). 

 

Registrar o tamanho, forma e posição da 

sombra. 

 

Identificar a passagem de tempo através 

da luminosidade. 

 

Identificar diferentes temperaturas em 

objetos do cotidiano quando expostos ou 

não ao sol. 

 

Investigar a importância da água e da luz 

para a manutenção da vida de plantas em 

geral. 

 

EF02CI07RS-2 

EF02CI07RS-3 

EF02CI07RS-4 

EF02CI08RS-2 

EF02CI08RS-4 

 

 

 

 

Água 

 

Reconhecer os ciclos da água. 

 

Discutir a necessidade da água para a 

manutenção da vida em geral. 

 

EF02CI05RS-3 

EF02CI05RS-4 

 

 



 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO 

LETIVO DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

COM BASE NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES- BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO  SMECD 

( RCG/RCSLS) 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade 

Compreender a si mesmo e os outros 

como pessoas em permanente 

transformação, demonstrando 

entendimento na relação com hábitos 

saudáveis e atitudes positivas; 

Sugerir motivações para os movimentos 

humanos e as consequências/impactos 

sobre os lugares de partida e de chegada; 

Conhecer povos do mundo e culturas 

migrantes que levam suas moradias 

consigo; 

Conhecer os costumes e tradições de sua 

família para compreender o conceito de 

cultura. 

EF02GE01RS-1 

EF02GE01RS-2 

EF02GE01RS-4 

EF02GE02RS-1 

 

Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação 

Comparar diferentes tipos de transporte 

e de comunicação, indicando seu papel 

na conexão entre lugares e discutir os 

riscos para a vida e para o ambiente e 

seu uso responsável; 

Conhecer e respeitar as leis de trânsito. 

EF02GE03RS-4 

 

Experiências da comunidade no 

tempo eespaço 

 

Reconhecer recursos tecnológicos 

empregados em diferentes tempos 

lugares e culturas. 

EF02GE05RS-4 

 

Mudanças e permanências 

 

Analisar mudanças e permanências, 

comparando imagens de um mesmo 

lugar em diferentes tempos. 

EF02GE05RS-1  

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes 

 

Compreender a relação e a influência da 

ação do homem sobre o meio, e o meio 

condicionando determinadas ações 

humanas. 

EF02GE06RS-2 

Localização orientação e 

representaçãoespacial 

Representar objetos em diferentes 

tamanhos (escalas), a partir de diferentes 

pontos de vista. 

EF02GE08RS-1 

EF02GE10RS-1  



 

 

Usos dos recursos naturais: solo 

e água no campo na cidade; 

Conhecer conceitos que definem 

elementos da natureza pertencentes ao 

universo hidrográfico (rios, lagos, 

bacia,etc), topográfico (diferentes 

formas de relevo), atmosférico (clima, 

tempo, elementos,etc),bem como da 

flora e fauna. 

Demonstrar sensibilidade ambiental e 

responsabilidade social, a partir de 

hábitos simples e protagonismos diários 

nos seus espaços de vivência. 

EF02GE11RS-1 

EF02GE11RS-3 

 

 



 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO DO ANO LETIVO 

DE 2020 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL COM BASE NA 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DO RS. 

 

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES- BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO  SMECD 

( RCG/RCSLS) 

A noção do “Eu” e 

do“Outro”: comunidade, 

convivências e interações 

entre pessoas. 

Reconhecer espaços de sociabilidade e 

identificar os motivos que aproximam e 

separam as pessoas em diferentes grupos 

sociais ou de parentesco. 

 

EF02HI03RS-1 

 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de 

experiências pessoais e da 

comunidadenotempoeno 

espaço. 

 

Selecionar e compreender o significado de 

objetos e documentos pessoais como fontes 

de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, 

familiar, escolar e comunitário. 

 

EF02HI04RS-1 

O tempo como medida. Identificar e organizar, temporalmente, fatos 

e artefatos da vida cotidiana, usando noções 

relacionadas ao tempo (antes, durante, ao 

mesmo tempo e depois). 

Identificar e utilizar diferentes marcadores do 

tempo presentes na comunidade, como 

relógio e calendário. 

EF02HI05RS-1 

As fontes: relatos orais, 

objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 

informação e 

comunicação e inscrições 

nasparedes,ruaseespaços 

sociais. 

 

Demonstrar atitudes de cuidado e de 

preservação do patrimônio material e 

imaterial como fonte de memória e história. 

Identificar diferentes tipos de registros 

pessoais e familiares para formular e 

expressar uma sequência narrativa a respeito 

de sua história e da sua comunidade. 

 

EF02HI09RS-1 

 

A sobrevivência e a  

relação com a natureza 

Identificar diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em que vive, seus 

significados, suas especificidades e 

importância. 

Conhecer as formas de trabalho de 

comunidades tradicionais gaúchas e a inter-

relação com a preservação cultural regional. 

 

Identificar impactos no ambiente causados 

pelas diferentes formas de trabalho existentes 

na comunidade em que vive. 

 

EF02HI11RS-2 

EF02HI11RS-2/SLS-1 

 



 

 
 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA MODELO HÍBRIDO DE ENSINO (DO ANO 

LETIVO DE 2020 DA REDE MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL COM 

BASE NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL-RS  
 

ANO: 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC/RCG RECOMENDAÇÃO SMECD 

RCG/RCSLS 

 

O eu , a família e o 

ambiente de convivência 

Identificar e respeitar as diferentes 

constituições familiares e modos de vida em 

sociedade; 

Reconhecer os diferentes espaços de 

convivência; 

Reconhecer os diferentes espaços de 

convivência e religiosidade presente em seu 

contexto de vida; 

Valorizar a família percebendo as diferentes 

formas de constituição e pertencimento. 

Identificar costumes, crenças e formas 

diversas de viverem variados ambientes de 

convivência; 

 

 

 

EF02ER01RS-01 

 

 

 

 

 

EF02ER01RS-02 

Memórias e símbolos Identificar e registrar as memórias de 

religiosidade pessoais, familiares, escolares e 

comunitárias (fotos, vídeos, redes sociais, 

músicas, narrativas, álbuns entre outros). 

Distinguir e respeitar símbolos religiosos de 

Tradições Religiosas presentes na 

comunidade em que estão inseridos. 

 

EF02ER04RS-01 

 

 

 

EF02ER05RS-01 

EF02ER05RS-02 

Símbolos religiosos Resgatar as memórias e tradições religiosas 

de sua comunidade para preservar a cultura 

popular. 

Exemplificar alimentos sagrados por 

diferentes culturas, tradições e expressões 

religiosas. 

EF02ER05RS-01 

 

 

 

EF02ER06RS-01 

Alimentos sagrados Reconhecer alimentos considerados sagrados 

nas diferentes tradições Religiosas presentes 

em sala de aula. 

Identificar e comparar alimentos considerados 

por diferentes culturas e Tradições Religiosas 

da comunidade em que estão inseridos. 

Identificar os ritos presentes na sua família, 

escola e comunidade. 

Valorizar e participar das festas e celebrações 

de sua região como preservação cultural. 

 

 

 

 

EF02ER07RS-01 

 


