
ROTEIRO DE ESTUDOS - 2º ANO  

  2ª PROVA - 2º TRIMESTRE – AGOSTO DE 2017  
 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa  Páginas 

 
Leitura 

-Ler com autonomia pequenos trechos de  contos de  
encantamento. 
 
 
-Ler pequenos relatos de memória. 
 

65 e 67  caderno 
 

 
 
141 à 144 

 
Padrões de escrita 

-Refletir sobre os aspectos ortográficos estudados: G e GU; C e 
QU; e o som nasal em: M e N, NH e TIL. 

 
147 e 148 e caderno 

 
Gramática do texto 

 

 
- Transcrever pequenos textos em letra cursiva fazendo uso da 
maiúscula e da minúscula.  
 

 
198 e 200 
caderno 
 

Produção do texto 
 
 

- Reescrever o final de um conto sem omitir informações que 
comprometa a compreensão  

  
Estudar orientação e 
planejamento da 
produção no caderno. 

Sobre... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 

Páginas 

Números e valor 

posicional 

- Conseguir identificar o valor posicional dos algarismos em um 

número. 

134 e 146 exercícios 1 e 2 

  e   caderno 

Cálculos com números 

redondos. 

 - Estimar e realizar cálculos com números redondos. 136 e 137 

Problemas envolvendo 

o sistema monetário 

- Resolver problemas envolvendo dinheiro 127 e 129 e caderno 

Resolver problemas - Resolver os problemas com autonomia, registrando os 

procedimentos de resolução 

98 e 99 e caderno 

Plantas de lugares, 

percursos e localizações 

- Interpretar plantas, trajetos e localizar a posição de pessoas e 

objetos num ambiente 

158 

Instrumentos e 

unidades de medida 

- Conhecer alguns instrumentos e unidades de medida. 106, 107 e 108 
 
e  caderno 

Sólidos geométricos. - Conhecer e descrever algumas características dos sólidos 
geométricos. 

 142 
 
 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
 

Páginas 

Tipos de moradias no 

decorrer da história 

- Compreender que as formas de morar se modificam no 

decorrer da história. 

- Reconhecer a moradia como necessidade do ser humano 

62 e 63 

Influências sobre a 

culinária brasileira. 

- Reconhecer que a culinária brasileira sofreu a influência de 

vários povos. 

76 



A função da escola e 

suas regras. 

- Conhecer a importância de diferentes regras e mudanças na 

organização da escola do presente e do passado.. 

88 e 90 

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Geografia  
 

Páginas 

Ponto de vista. - Identificar diferentes pontos de vista a partir dos quais os 

objetos são representados. 

- Aplicar noções de perspectiva. 

56,57, 62 e 63. 

Diferentes escolas - Identificar e distinguir  diferenças entre as escolas públicas e 

privadas. 

70, 71,  

Profissionais da escola  - Identificar os profissionais que trabalham na escola e as 
funções que eles exercem. 

74 e 75 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências  
 

Páginas 

Ambientes em que 

vivem os animais. 

-Relacionar as características dos animais com o ambiente 

onde vivem. 

70, 71, 75 e 76. 

 Revestimento do corpo 

dos animais e 

locomoção. 

- Diferenciar os animais de acordo com o revestimento do 

corpo e tipo de locomoção. 

 

78, 79 e 80, 84, 85 e 86,  

 

Animais silvestres e 

domésticos. 

-Avaliar atitudes relacionadas ao comércio ilegal de animais. 

-Diferenciar animais de estimação e animais que vivem livres 

na natureza. 

87, 88. 

 Alimentação dos 

animais. 

-Identificar animais carnívoros, herbívoros e onívoros. 72, 73, 74 e 77. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Espanhol  
(Professora Juliana) 

Páginas 

A la escuela - Identificar os objetos escolares. 22 à 29 

Tienes mascotas - Verificar os números de 1 à 10. Identificar os animais de 
estimação. 

30 à 33. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professora Marcela) 

Páginas 

Numbers -Recognise the written numbers and how to count in English 
-Differenciate odd and even numbers 

-33, 34, 35, 36, 38 
 

Animals 
 

-Name the animals 
-Tell if they are pets or wild animals  
-Talk about their habilities 

 

-43, 44, 46, 47, 48, 49 
 

 


