
 

 

Roteiro e Orientação de Estudos – 2ºs anos 

Professoras: Fernanda, Ketma, Leticia e Viviane (2º Trimestre) 

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

Língua Portuguesa.... 

Páginas 

-Contos de 

Encantamento 

Ler com autonomia pequenos trechos de contos e 

identificá-los 

67, 73 até 77. 

-Regras de 

brincadeiras 

Ler e localizar informações no texto de regra de 

brincadeira. 

111 

 

-Regras de 

brincadeiras 

Identificar as partes que compõem este tipo de 

texto, produzir e revisar regras de brincadeiras 

110, 111 

Caderno 

-Letra maiúscula  Fazer uso da letra maiúscula quando necessário.  

Caderno 

-Ortografia Grafar as palavras considerando aspectos 

estudados G e Gu, QU e til (~) 

147, 148, 149 

Caderno 

(ditados interativos) 

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

-Resolver problemas Resolver os problemas com autonomia, entendendo 

a importância do registro. 

98 e 99 

-Estimar e realizar 

cálculos com números 

redondos.  

Realizar cálculos propostos com procedimentos 

pessoais. 

136 e 137 

-Resolver problemas 

envolvendo dinheiro, 

comparar preços. 

Compor valores com notas e moedas, resolver 

problemas utilizando cálculos simples, comparar 

valores e preços. 

126 e 127 

 

-Ler e interpretar 

tabelas simples. 

Conhecer diferentes formas de organizar e localizar 

informações, interpretar e preencher 

adequadamente. 

80 e 81 

-Interpretar plantas, 

trajetos e localizar a 

posição de pessoas e 

objetos num 

ambiente. 

Interpretar alguns mapas e plantas e fornecer 

adequadamente algumas orientações e indicações 

de percursos e localizações. 

158 e 160 

-Conhecer alguns 

instrumentos e 

unidades de medida. 

Relacionar alguns instrumentos de medida e diversas 

situações de uso, como as informações dos rótulos 

de produtos. 

106,108,110 e 111 

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

-Diferentes tipos de 

habitação em uma 

mesma época. 

Compreender que as formas de morar se modificam 

no decorrer da história. 

 

62 e 63 

-Culinária brasileira. Reconhecer que a culinária brasileira sofreu a 

influência de vários povos. 

76 

-Alimentação em 

outros tempos e de 

outros povos. 

Identificar mudanças históricas na forma de obter e 

produzir o alimento. 

78 



-A função da escola e 

suas regras. 

 

Conhecer a importância de diferentes normas, 

regras e mudanças na organização escolar. 

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 apresentados. 

56,57, 62 e 63. 

 

 

-Diferenças entre as 

escolas. 

Distinguir uma escola pública de escola particular. 70 e 71 

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 

-Os animais se movimentam. 

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 e 89. 

 Alimentação dos 

animais 

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

Sobre.... 

 

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

 

Páginas 

School material 

(Material escolar) 

-Identificar e nomear os diferentes materiais 

escolares. 

-Diferenciar “on, in, under” (em cima, dentro, em 

baixo) e relacionar com os materiais escolares. 

24 - 31 

Numbers (números)  -Identificar a escrita dos números até dez 

-Classificar “odd numbers” e “even numbers” 

(números ímpares e números pares) 

32 - 41 

Animals (Animais) -Identificar e nomear os animais 

-Classifica-los entre “wild” ou “pet” (selvagens ou 

domésticos) 

-Identificar quais são capazes de “fly, jump,run,swim” 

(voar, pular, correr e nadar) 

 

42 - 49 

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

Vocabulário: partes 

do corpo, 

características físicas. 

 

Compreender as partes do corpo e relacioná-las 

corretamente 

Capítulo 5 

38 - 45 

 

 

 

 


