
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 2º ano 

Professoras: Fernanda, Daiane, Leticia e Taty (P2 – 3º Trimestre) 

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

 160 e 161  167 e 168        

e  caderno 

 Ler, compreender uma notícia e a relação entre o título e o assunto 
tratado no texto. 

Leitura e 

interpretação do 

texto 

             197 

           caderno 

Organizar as ideias de um texto, dividindo-o em parágrafo. 

Utilizar o dicionário como fonte de consulta sobre a grafia das 
palavras; 

Gramática do texto 

181, 182, 184, 185, 201 

e  caderno  

Refletir sobre a ortografia já estudada: R / RR; o sufixo EIRO/EIRA; 
 H inicial de palavras de uso frequente. 
 

Padrões da escrita 

Atividades de análise de 

contos de animais e 

planejamento da 

produção no caderno  

Reescrever no gênero proposto garantindo a sequência dos 

acontecimentos, sem omitir fatos que comprometa a compreensão. 

Produção de texto 

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

190 

caderno 

Analisar a pergunta e as informações necessárias para resolver um 

problema. 

Interpretação de 

problemas 

192 

caderno 

Resolver problemas com registro completo dos procedimentos de 

resolução. 

Resolver problemas 

184 e 185 

caderno 

Usar o algoritmo da adição com reagrupamento e transporte das 

dezenas e centenas 

Diferentes 

procedimentos de 

cálculo, algoritmo 

da adição 

196 Identificar formas geométricas planas Figuras 

geométricas planas 

209 e 210 

caderno 

Resolver problemas que envolvam proporcionalidade e preencher 

tabelas 

Resolução de 

problemas, tabelas, 

proporcionalidade 

215 

caderno 

Preencher e interpretar gráficos simples Gráficos e tabelas 

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

102, 103, 104, 105, 

106,109. 

I   Identificar características de brinquedos e brincadeiras atuais            

e   e de antigamente. 

Brinquedos e 

brincadeiras   

116,117,118 e 119. 

 

Conhecer  os direitos e deveres das crianças. 
Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

(ECA) 

120, 121, 122, 123. 

 

 

Conhecer a realidade do trabalho infantil no Brasil. 
O trabalho infantil 

no Brasil  



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

88 e 89 Diferenciar os meios de transporte.         

Reconhecer a importância dos meios de transporte no dia a dia.  

Meios de transporte 

90 e 91 I  Identificar e reconhecer a importância da sinalização de trânsito para 

a segurança de pedestres e motoristas. 

Sinalização de 

trânsito 

106, 107, 108, 109.  Identificar ruas, quarteirões e outros elementos da paisagem em 

uma planta. 

Ruas e quarteirões 

119  Identificar alguns profissionais que trabalham nas ruas. Profissionais que 

trabalham nas ruas. 

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

101, 105 Identificar as características de algumas plantas e relacionar com o  
local que ela vive. 

Onde vivem as 

plantas. 

102. Identificar elementos naturais existentes no ambiente. Saber que alguns  
desses elementos têm vida e outros não.  

As plantas são 

seres vivos. 

112, 113. 

Caderno. 

Interpretar as informações sobre o desenvolvimento da planta e 

identificar as diferentes partes que compõem o corpo de uma planta. 

Desenvolvimento 

de uma planta. 

116. Perceber a importância da preservação dos ambientes e como  
Podemos utilizar as plantas. 

As plantas em 

nosso dia a dia. 

114, 115, 119, 120 e 121 

e caderno. 

Identificar algumas das relações entre as plantas e outros seres vivos. 

Reconhecer o papel das plantas na cadeia alimentar. 

As plantas e outros 

seres vivos. 

Páginas O que devo saber após o estudo de Inglês… Sobre... 

51, 52, 53 Home toys and playground toys    Toys 

61, 62, 66 Hair, eyes and body type   Looks 

69, 70 name the foods and thank or refuse it   Food 

Páginas O que devo saber após o estudo de Espanhol... Sobre... 

Unidade 5. ·         Nomear as partes do corpo humano. Así somos 

Unidade 6. Saber os brinquedos e cores estudados na unidade. Vamos a jugar 

Unidade 7. Localizar partes de uma casa. 

Conhecer expressões como “dentro y fuera” 

Mi casa, mi mundo 

 


