PLANO DE ESTUDO – FILOSOFIA
2º ANO – 2º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático: Volume 2
CONTEÚDOS:



Pensar para repensar.



Ficção cientifica.



Pensar para criar.



Pensar para cuidar.

O QUE ESTUDAR:
 Leitura do material do livro didático.
 Lembrar

o

que

dialogamos

em

sala

sobre:

ficção

cientifica

pensamentos.Pag.07 á 09.
 Diferença entre imaginação e o real.Pag.10 e 11.
 Saber cuidar, manusear os cartões do material de apoio.Pag.12 á 16.

e

como

formar

DISCIPLINA: Matemática
2ºano
POR ONDE ESTUDAR:





livros da disciplina;
caderno;
material dourado;
portal (livro digital).

O QUE ESTUDAR:
Livro volume 2 (páginas: 20 a 64)







Adição e subtração em situações-problema;
Sistema de numeração decimal: Compor e decompor quantidades, unidade e dezena, sequência
numérica, antecessor e sucessor;
Sistema monetário: Conhecimento dos valores, cédulas e moeda (apenas de 1 real);
Adicionar de diferentes maneiras;
Ideias iniciais de unidade de medida: metro;
Sólidos geométricos.
Livro volume 3 (páginas: 5 a 39)





Sistema de numeração decimal: A centena;
Ideia inicial de unidade de medida: quilograma;
Formas planas.

COMO ESTUDAR:
Livro volume 2





Descrição “Sinais” – página 33;
Descrição “Decompor números” – página 34;
Atenção aos exercícios das páginas 35, 36, 37 e 38;
Atenção ao quadro valor de lugar – página 49;





Atenção aos exercícios das páginas 49, 50, 54, 55 e 57;
Retome a página 24 e leia as características dos sólidos geométricos;
Veja na página 61 os instrumentos para realizar medidas com precisão: Descubra objetos que podem
ser maior, menor ou igual a um metro.
Livro volume 3



Unidade, dezena e centena – páginas 7, 9 e 10;



Formas geométricas planas – página 18.



Realize nos seus estudos, a leitura e a produção de escritas numéricas (os números de 0 a 100 em
palavras);
Utilize seu livro digital! Lá você encontrará jogos e vídeos que ajudarão na compreensão dos
conteúdos;
Observe com atenção os conceitos destacados no seu livro;
Ao fazer as tarefas e estudar com os exercícios, utilize seus brinquedos ou outros materiais concretos
(palitos, grampos de roupa, tampinhas) que simulem as propostas do exercício estudado;





* Jogue: Nunca 10!!! As crianças já estão craques nesse jogo!
GRAVE, MEMORIZE, ENTENDA!!!
10 UNIDADES = 1 DEZENA
10 DEZENAS = 1 CENTENA
100 UNIDADES = 1 CENTENA
* Utilize dinheirinhos de brinquedo e componha os valores de diferentes maneiras.
20 + 20 + 10 = 50
OU ............... 10 + 10 + 10 + 20 = 50

Descubra outras formas.

* Resolva situações matemáticas envolvendo adição e subtração oralmente: mas vale usar os dedos das mãos,
dos pés e até pedir uma mão emprestada se for preciso!



Refaça os exercícios do livro e do caderno, mude as quantidades (algarismos) para realizar novas
situações;
Para não esquecer:





A resolução pode ser com desenhos ou com operações na horizontal ou na vertical!!!

3+ 4 + 2 + 2 = 11



Lembrando: A Matemática está presente em nosso dia a dia. Por isso, não perca a oportunidade de
apropriar-se dos conteúdos trabalhados em sala, identificando-os também em situações da sua rotina:
no supermercado, em lojas, em restaurantes, shoppings, etc.

PALAVRAS CHAVES:







Decomposição;
Cédulas e Moedas;
Adição e subtração;
Quadro valor de lugar: unidade, dezena e centena;
Unidades de Medidas: metro e quilograma;
Sólidos geométricos e figuras planas

PLANO DE ESTUDO – ARTE - 2º ANO
2º TRIMESTRE

POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático

O QUE ESTUDAR:



Características das pinturas feitas nas paredes das cavernas, como
eram feitas e que materiais eram utilizados. Págs. – 05, 06, 08 e 09.
Características do Grafite e a técnica do estêncil. Págs. – 12 e 13.

COMO ESTUDAR:





Leia todo o material;
Relembre as características da Pintura nas cavernas e do Grafite;
Não esqueça: Os animais eram desenhados de PERFIL nas paredes
das cavernas;
Lembre-se que a Pichação não é considerada arte, mas sim uma forma
de vandalismo, pois destrói o patrimônio público.

PALAVRAS CHAVES:
Arte Rupestre - Grafite – Estêncil

ORIENTAÇÕES PARA ESTUDOS – 2° TRIMESTRE – 2° ANO
DISCIPLINA: CIÊNCIAS
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático 2 e 3



Caderno
CONTEÚDOS APRESENTADOS



A vida das plantas



A vida dos animais



Vivendo em diferentes ambientes



Como é o planeta onde vivo
O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 2


Partes da planta (Páginas 17, 18, 19, 20 e 23)



Modo de vida dos animais ( Páginas 26 à 30)
LIVRO VOLUME 3


Camuflagem ( Páginas 6 à 9)



Solo ( Páginas 12 e 13)



Água ( Páginas 14 e 15)



Práticas de conservação ( Páginas 16 )



Ar ( Página 17 à 19)

COMO ESTUDAR:
• Leia os conteúdos indicados;
• Reveja os exercícios realizados no livro didático e no caderno de
ciências;
• Após as leituras, converse com seus familiares sobre o que entendeu.
PALAVRAS CHAVES:
• Raiz, caule, folha, flor, fruto, e semente;
• Herbívoros, carnívoros e onívoros;
• Diurnos e noturnos;

• Mamíferos, ovíparos e vivíparos;
• Camuflagem, defesa e sobrevivência;
• Solo, água, ar;
• Conservação.

Roteiro de estudos de Ensino Religioso – 2° Trimestre - 2° ano

Por onde estudar:


Livro didático.

O que estudar:


Onde vivo é sagrado, faço melhor p. 24 a 27.



Diferentes formas e comunicação p. 30 a 34.



O registro da fala p. 38 a 41.

Como estudar:


Retomar a leitura dos conteúdos trabalhados no livro.



Revisar atividades e exercícios realizados.

PLANO DE ESTUDO – GEOGRAFIA
2º ANO – 2º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático da disciplina à partir da página 18 do volume 2 e até a
página 15 do volume 3.



Caderno.



Positivo On

CONTEÚDOS:




Visões em diferentes pontos de vista;
A rua onde moro;
Escola, lugar de aprender.

O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 2






Na pág. 18, reler a respeito das visões de um objeto (frontal, oblíqua e
vertical), e na pág. 19 observar os exercícios;
Na pág. 24 e 25 reler o conceito do que é Rua e Endereço;
Na pág. 27 reler sobre os pontos de referências.
Na pág. 28 reler os conceitos sobre quarteirão e rever as atividades da
pág. 29;
Na pág. 30 reler os conceitos sobre vizinhança.

LIVRO VOLUME 3





Na pág. 7 reler sobre as dependências da escola e rever os exercícios
das págs. 8 e 9;
Na pág. 10 reler a respeito das salas de aula;
Na pág.11 as diferenças e semelhanças de uma sala de aula;
Releia a pág. 14 e 15 a respeito de localização espacial.

Dicas:


Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;



Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;



Leia todo o material apresentado.



Reveja os exercícios feitos no livro didático e no caderno de Geografia;



Após as leituras, converse com seus familiares sobre o que você
entendeu.



Acessar a plataforma On e realizar os jogos, brincadeiras e as atividades
propostas (positivoon.com.br).

PALAVRAS CHAVES


Visões do objeto;



Endereço;



Escola;



Lateralidade / Localização espacial.

PLANO DE ESTUDO – HISTÓRIA
2º ANO – 2º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático da disciplina à partir da página 22 do volume 2 e até a
página 15 do volume 3.



Caderno.



Positivo On

CONTEÚDOS:





Famílias de outros tempos;
Famílias do passado;
Conversas sobre escola;
A escola dos meus pai e avós.

O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 2





Na pág. 22 reler o texto e rever as questões da pág.23;
Releia o texto da pág. 22 e reflita sobre as questões da pág. 23;
Na pág. 24, observar as imagens de algumas famílias do passado;
Na pág. 25 reler e observar as questões a respeito das famílias do passado.

LIVRO VOLUME 3





Reler a pág. 9 e rever a entrevista de como era a escola no tempo de seus
avós;
Na pág. 12, rever como eram as salas de aulas de outros tempos;
Na pág. 13 reler a respeito de fontes de históricas;
Na pág. 14 e 15, reler a pesquisa sobre a minha escola e rever as questões da
pág. 15.

Dicas:


Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;



Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;



Leia todo o material apresentado.



Reveja os exercícios feitos no livro didático e no caderno de História;



Após as leituras, converse com seus familiares sobre o que você
entendeu.



Acessar a plataforma On e realizar os jogos, brincadeiras e as atividades
propostas (positivoon.com.br).

PALAVRAS CHAVES


Famílias;



Passado/ Atual;



Diferenças/ Semelhanças;



Escola.

Roteiro de estudos de Inglês – 2° Trimestre - 2° ano

Por onde estudar:




Student’s Book;
Workbook.

O que estudar:
STUDENT’S BOOK:





Unit 3- Lesson 1 ( My toy is great ), Lesson 2 (A present), Lesson 3 (My
favorite toy ), Lesson 4 ( Phonics ), Lesson 5 ( Grammar ).
Unit 4- Lesson 1 (I have a parrot ), Lesson 2 ( Big and Small ), Lesson 3
( I can jump ), Lesson 4 ( Phonics ), Lesson 5 ( Grammar ). Pages 36 to
57.
WORKBOOK pages 20 to 35.

Como estudar:



Leia todo material apresentado mais de uma vez;
Faça anotações sobre o que não entendeu e tire as dúvidas com a
teacher.

PLANO DE ESTUDOS – 2º TRIMESTRE

DISCIPLINA: PORTUGUÊS
2º ano


MATERIAL ADOTADO:

- Livro didático da disciplina;
- Caderno;
- Portal (livro digital).


CONTEÚDOS APRESENTADOS

LIVRO VOLUME 2


Gênero Textual: Gêneros Cumulativos
 Leitura, interpretação e identificação desse tipo de texto



Palavras com B e P



Palavras com V e F



Palavras com D e T

LIVRO VOLUME 3


Gênero textual :Cartaz
 Organização da estrutura: Palavra ou frase em destaque
relacionada ao assunto tratado no cartaz, imagem significativa,
texto com informações importantes
 Identificação do assunto em questão
 Identificar o objetivo do texto



Uso da letra H no início das palavras



Uso da letra R e RR

DICAS:
LIVRO VOLUME2


Reler os contos cumulativos das páginas 33 (O macaco e o rabo), 36 (O
macaco perdeu a banana) e 43 (a velha a fiar) buscando semelhanças
entre a estrutura desses textos;



Reler também as questões de interpretação de texto relacionadas a
cada um desses textos;



Buscar em seu repertório de histórias já conhecidas aquelas que se
assemelham às principais características dos contos cumulativos;



Palavras com B e P – Essas são letras que possuem semelhanças na
fala e podem gerar confusão na hora da escrita. Observar essas
diferenças e semelhanças usando como exemplo as palavras das
páginas 41 e 42 e buscar novas palavras escritas com essas letras,
formando banco de palavras;



Palavras com V e F - Essas são letras que possuem semelhanças na
fala e podem gerar confusão na hora da escrita. Observar essas
diferenças e semelhanças usando como exemplo as palavras das
páginas 47 e 48 e buscar novas palavras escritas com essas letras,
formando banco de palavras;



Palavras com D e T - Essas são letras que possuem semelhanças na
fala e podem gerar confusão na hora da escrita. Observar essas
diferenças e semelhanças usando como exemplo as palavras da página
51 e buscar novas palavras escritas com essas letras, formando banco
de palavras.

LIVRO VOLUME 3


Observar os cartazes das páginas 7,8,10 e 12, identificando os
elementos citados acima e rever as interpretações já trabalhadas no livro



Buscar outros cartazes em fontes digitais ou locais da sua rotina
(mercados,lojas,hospitais) tentando identificar os elementos citados
acima;



Observar o uso da letra H no início das palavras (nesse caso ela não
tem som);



Relembrar algumas dessas palavras nas páginas 18 e 19;



Organizar banco de palavras que possuem H como primeira letra;



Observar as palavras escritas com a letra R e a mudança de seu som
em diferentes situações de escrita;



Rever algumas palavras nas páginas 22,23,24 e 25



Buscar outras palavras escritas com R e perceber seus diferentes sons
nas diferentes situações (R no início da palavra som “forte”, R sozinho
entre vogais som “fraco” e RR entre vogais com “forte”)

• PALAVRAS CHAVES
- CARTAZ
- CONTOS CUMULATIVOS

