
ROTEIRO DE ESTUDOS - 2º s ANOS A, B, C e D  
  PROVA  TRIMESTRAL – ABRIL DE 2017  

 

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

Leitura -Ler e compreender adivinhas e a estrutura do texto, composta de 

pergunta-resposta. 

-Ler e identificar as características do texto instrucional 

46,47 e 66 
caderno 
110 e 111 
caderno 

Padrões de escrita -Saber segmentar as palavras no texto. 
 
 
- Refletir sobre os aspectos ortográficos estudados: LH e NH 
 
 
- Saber usar a letra maiúscula na transição de um texto em letra de 
forma. 
 
 
-Compreender a ordem alfabética 

37, 53 e 158  
caderno 
 
164, 165,169  

caderno 
 
192 e 193 

caderno 
 
caderno 

Gramática do texto -Perceber a importância da sequência temporal nos textos 
instrucionais. 

113 e 114 

Produção do texto -Descrever uma brincadeira conhecida, escrevendo suas regras. 123 
caderno 

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

Páginas 

Estimativa, contagem,  
cálculos e registros 

-Resolver cálculos  utilizando  diversos procedimentos e registrar as 
quantidades adequadamente com autonomia. 

10, 14 15, e 16. 

 

Contagem de 10 em 10 -Conhecer a sequência numérica  e resolver problemas simples com 
procedimentos pessoais. 

11 e 12 

Calendário -Conhecer algumas medidas de tempo, ser capaz de consultar 
calendários anuais e mensais, compreender algumas características 
dos calendários e resolver problemas simples com base em sua 
utilização.  

20 e 21 
caderno 

Leitura e escrita de 
números 

-Ler e escrever números por extenso. Exercício 4 página 37 
caderno 

Leitura e escrita dos 
números explorando o 
quadro numérico 

-Ler e escrever convencionalmente os números até 100, 
reconhecendo sua localização no quadro numérico. 

40, 41 , 42 e 43 
caderno 

Localização de objetos 
e identificação de 
posições  

-Interpretar informações sobre a posição de pessoas e objetos em uma 
cena. 

56 
caderno 

 

Problemas e 
procedimentos de 
cálculos  

-Reconhecer e calcular as somas e subtrações por meio de diferentes 
estratégias  

84 e 85 
caderno 

Sinais convencionais na 
escrita de operações 

Reconhecer os sinais convencionais e resolver cálculos básicos de 
adição e subtração. 

88 e 89 

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

Páginas 

- Localização no 

espaço e 

-Aplicar noções de lateralidade para indicar a localização de 
objetos e lugares. 

 16, 17, 20, 21 



representação 

 

 
-Aplicar noções de localização espacial usando o próprio corpo e 
objetos como referência.  

-Moradia -Identificar os cômodos das moradias e suas funções. 
-Perceber a moradia como um lugar de convivência. 

28, 29, 34, 36 e 37 
 

-Tipos de moradia e 
os materiais de 
construção  

-Reconhecer tipos de moradia identificando semelhanças e 
diferenças 

 42, 43, 44, 45, 46, 47,  

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). 

 

-Vida em família -Valorizar atitudes colaborativas no cotidiano familiar 
- Valorizar que as famílias se organizam de diferentes formas e que 
todos os seus membros têm como contribuir com as atividades de 
cuidado e organização da casa. 

46 e 47 

-Ideias e decisões -Refletir e sugerir situações que envolvam a comunidade. 
- Compreender a importância de acordos e regras para uma boa 
convivência  

30 e 34 

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

Páginas 

Nós e os outros 
Animais 

 - Identificar as características comuns entre os animais e os seres           
humanos.  

10 e 11 

      O tempo passa o     
corpo muda 

  -Identificar as mudanças físicas em cada parte da vida. 15 e 17 

 Como é o corpo humano    -Identificar as partes do corpo humano. 19 e 26 

  Os 5 sentidos   - Identificar quais são os 5 sentidos e a função de cada um deles. 27 

 Alimentação e saúde do 
corpo 

  -Compreender a importância de uma alimentação saudável e 
identificar os alimentos importantes para o nosso corpo. 

28 e 29 

Hábitos importantes para 
o nosso corpo 

  -Identificar hábitos de higiene,de lazer e os cuidados com a saúde 30 

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

Páginas 

Parts of the day -Identify what happens at the morning, afternoon, evening and night 07, 08, 89 

The weather -Identify and name the different weathers: cloudy, raining, sunny, 
windy. 
-Show the difference between hot and cold 

15, 16, 17, 19 

Seasons -Name summer, winter, spring and fall 18 and 21 

School material -Name the school materials (pencil, pencil case, glue, pencil 
sharpener, ruler, schoolbag, book) 
-Tell if they are in, on or under 

25, 26, 27, 28, 30 

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

Páginas 

Nos saludamos Usar corretamente os principais cumprimentos 
Perguntar e responder sobre nomes 

Diferenciar palavras utilizadas para designar meninos e meninas 
Dizer ‘Feliz aniversário’ 

6 até 13 



Reconhecer vocabulário da unidade 
  

Esta es mi familia Identificar membros da família 
Reconhecer vocabulário da unidade 

14 até 21 

   

 


