
Roteiro e Orientação de Estudos – 2º ano 

Professoras: Fernanda, Ketma, Leticia e Magna (1º Trimestre) 

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

Páginas 

-Marchinhas de Carnaval  -Ler e transcrever Marchinhas de Carnaval 16 e 17 

-Adivinhas  -Ler e compreender a estrutura do texto, composta de 

pergunta-resposta. 

46 e 47,66 

-Ortografia  -Utilizar adequadamente as letras LH, NH, CH E H inicial. 163, 164, 165,169 e 

caderno 

-Letra Maiúscula 

 

-Saber usar a letra maiúscula na transcrição de um texto em 

letra de forma para letra cursiva. 

 

192, 193, 198 e 200 

caderno 

-Segmentação de palavras -Reescrever o texto separando as palavras. 37, 53, 158 e 

caderno 

-Ordem alfabética -Compreender e organizar palavras na ordem alfabética.  18 e caderno 

Produção de texto  

- Conto  

Reescrita do final de um conto do livro “Histórias de Bichos 

Brasileiros” 

Caderno 

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

-Estimar, contar, comparar, 
calcular e registrar. 

-Resolver cálculos utilizando diversos procedimentos e registrar 

as quantidades adequadamente com autonomia. 
10, 14 e 15. 

 

-Realizar contagem de 10 

em 10 
-Conhecer a sequência numérica e resolver problemas simples 

com procedimentos pessoais. 
11 e 12 

-Medidas de tempo -Conhecer algumas medidas de tempo, ser capaz de consultar 

calendários anuais e mensais, compreender algumas 

características dos calendários e resolver problemas simples.  

20 e 21 

-Ler e escrever os números 

por extenso 
-Ler e identificar os números propostos, resolvendo os desafios 

adequadamente. 
Exercício 4 página 37 

-Uso do quadro numérico e 

sequência numérica 

crescente 

-Ler e escrever convencionalmente os números até 100, 

reconhecendo sua localização no quadro numérico. 
40, 41 , 42 e 43 

-Localização de objetos e 

identificação de posições  
-Interpretar informações sobre a posição de pessoas e objetos 

em uma cena. 
50 e 51  

 

-Figuras em malhas 

diversas 
-Reconhecer alguns cuidados que devem ter ao copiar, ditar ou 

desenhar figuras de acordo com orientações dadas, 

conseguindo copiar algumas figuras simples em malhas 

quadriculadas. 

74 e  76 

-Resolver cálculos de 

adição e subtração por 

meio de estratégias. 

-Reconhecer e calcular as somas e subtrações por meio de 

diferentes estratégias  
84 e 85 

-Utilizar sinais 

convencionais na escrita 

de operações. 

-Reconhecer e resolver cálculos diversos de subtração e 

adição. 
88 e 89 

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

- Documentos pessoais Reconhecer diferentes documentos escritos e orais como fonte 
de informação da história da vida. 

12, 13 e 14 (exercício 
3). 



- Relações de amizade 
 

Reconhecer que a amizade é uma necessidade inerente ao ser 
humano. 
Compreender o que é uma assembleia e sua função em 
diferentes contextos. 

24 e30. 
 

- Cotidiano das famílias Reconhecer que as famílias têm valores, costumes, padrões e 
cultura que são transmitidos às novas gerações. 

46 e 47.  

Sobre.... 
 

O que devo saber após o estudo de Geografía... Páginas 

- Os cinco sentidos 
 

Identificar os cinco sentidos. 
Compreender que as pessoas que têm um ou mais sentidos 
afetados são capazes de realizar diversas atividades do dia a 
dia. 

24 
 
 
 

- Funções dos cômodos Identificar os cômodos das moradias e suas funções. 29 e 34. 

- Tipos de moradia 
 

Identificar e conhecer diferentes tipos de moradias. 
Saber diferenciar os materiais utilizados para a construção das 
moradias. 
Reconhecer diferentes tipos de moradias: casas térreas, 
sobrados, palafita, apartamento e iglu. 

42, 43 ,44 ,45, 46 e 47. 
 

Sobre.... 
 

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

-Nós e outros animais   Identificar as características comuns a todos os animas. 
Relacionar e diferenciar características comuns entre o ser 
humano e outros animais. 

10 e 11. 

-Mudanças em cada fase da 
vida  

Identificar mudanças físicas e comportamentos de cada fase da 
vida. 
Identificar as transformações dos seres humanos nas 
diferentes fases da vida e reconhecer suas necessidades 
específicas. 

13, 14 e 15. 
 

-Corpo humano   
 

Identificar, relacionar e localizar algumas partes do corpo. 
 

18 e 19. 

-Hábitos importantes   
 

Identificar hábitos de higiene importantes para a saúde. 
Compreender e identificar os cuidados com a saúde 
relacionados á boa alimentação, aos hábitos de higiene com o 
corpo, à necessidade de descanso, á prática de atividades 
físicas e aos momentos dedicados ao lazer. 

30 e 31. 
 

-Alimentação Saudável   
 

Compreender a importância da alimentação para a saúde e 
para o bom funcionamento e manutenção da saúde. 
Comparar hábitos alimentares diferentes, identificando os 
hábitos saudáveis dos não saudáveis. 

28, 29 e 35. 
 

-Os sentidos   
 

Identificar os órgãos dos sentidos e seu funcionamento. 
Conhecer os órgãos dos sentidos e os estímulos relacionados 
a cada um deles. E sua importância para nossa sobrevivência. 

25 e 27. 

Sobre.... 
 

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

- As partes do dia 
 
- Vocabulário sobre 
família 
 
- Clima e tempo 
 
- Estações do ano 

Identificar as palavras que representam: manhã, noite e 
tarde. 
Identificar as palavras que nomeiam cada membro da 
família 
Identificar quais palavras se referem aos climas: nublado, 
chuvoso, ensolarado e de vento, além de diferenciar 
quente (hot) e frio (cold) 
Identificar as diferentes estações do ano e liga-las às 
suas respectivas vestimentas. 

  07 e 08 
 

12 e 13 
 

 14, 15, 16 
e 17 

 
18, 19, 20 

e 21 

Sobre.... 
 

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



 

  Nos saludamos 

Esta es mi familia                   
  

 
 

Vocabulario referente as unidades 

 

Unidad 1 e Unidad 2 

 06 a 21. 

 

 

 

 


