CONTEÚDOS DO II TRIMESTRE / 2017
2º ANO

Senhores Pais / Responsáveis,
A partir do mês de junho, os livros e cadernos serão enviados para casa, nas sextas-feiras, para que as
famílias possam acompanhar as atividades que foram realizadas em sala, bem como orientar o aluno na
atualização dos estudos e das tarefas pendentes.
Karina Moneta
Coordenação
Professoras: Ednalva Couto, Ana Luíza, Juliana Rodrigues e Rita Gomes
LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura, análise, interpretação, interpretação oral e escrita, identificação da estruturação dos seguintes
gêneros textuais: poemas, reportagem, histórias em quadrinho, Leitura de imagem, anedota, cantigas,
adivinhas, enigmas, texto informativo, texto instrucional.
Leitura do livro: Ou Isto ou Aquilo
Produção textual: a partir dos gêneros vivenciados nas aulas
Gramática:
O sentido das palavras, (sinônimos), uso da letra maiúscula, minúscula, cursiva e forma, parágrafo e travessão.
Tipos de frases: Exclamativas e interrogativas
Separação silábica
Ortografia:
Emprego do H, LH, NH, CH e X, CA, CO, CU, que, qui, ga, go, gu, gue e gui
Produção textual: A partir dos gêneros textuais vivenciados no período.
LÍNGUA INGLESA:
Unit 3 – At Home
Vocabulary: Parts of the House (bathroom, bedroom, kitchen, hall, living room, garden).
Grammar: …’s in / on the…
In the…
On the …
Unit 4 – In the Garden
Vocabulary: snake, bat, fox, hedgehog, mouse, frog, walk, swim, fly, sing.
Grammar: It can … / It can’t…

MATEMÁTICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilização da reta numérica de 0 a 100 (pp. 85)
Resolução de problemas matemáticos envolvendo adição e subtração com números compostos por
dezenas e unidades (pp. 72 a 75, 58 a 61, 87 a 92)
A dezena: composição e decomposição dos numerais (utilizando material dourado), escrita por
extenso (pp. 126, 127, 130, 139)
Dobro/ metade- ideia através de desenho e valores (pp. 89, 91, 92)
Formas geométricas: Planas, uso da malha quadriculada, observação de sequência, forma e
padronização (pp. 34, 35, 136, 137)
Lados e vértices linhas, retas e curvas, mosaico (pp. 112)
Grandezas e medidas - Medidas de tempo (Hora); Medidas de comprimento (metro, centímetro)- (pp.
46, 123 a 125,180, 181)
O dinheiro e a Matemática (comparação de valores, escrita de valores por extenso e resolução de
problemas) - (pp. 76 a 80)
Pesquisa estatística (interpretação de dados em gráficos e tabelas) (pp. 14, 15)
Sequência numérica (Explorando o raciocínio lógico) (pp. 98, 99, 116, 117, 118)

CIÊNCIAS
• Ambientes: seres vivos e componentes não vivos.
• Animais e plantas
• Conhecendo os ambientes.
• O dia e a noite os modos de vida dos animais.
• A vida nos manguezais. O ecossistema.
HISTÓRIA
• A rotina familiar.
• A rotina das comunidades indígenas
• Passado, presente e futuro.
GEOGRAFIA
• Conhecendo os ambientes- O manguezal
• O ser humano e a natureza
• Produzir menos lixo- preservar os manguezais
FILOSOFIA:
•
•

Abordar os temas transversais (Ética, Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Diferenças)
Cuidar do ambiente- cuidar do outro.

OS CONTEÚDOS DEVERÃO, TAMBÉM, SER ESTUDADOS PELAS ATIVIDADES NO CADERNO E FICHAS
COMPLEMENTARES DE REVISÃO.

