PLANO DE ESTUDO – FILOSOFIA
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático: Volume 3;



Livro didático: Volume 4.

CONTEÚDOS:
Livro didático
Volume 3
 entir e expressar;
 Expressões faciais;
 Mania de explicação;
 Sentimentos: Alegria, tristeza, amor e raiva.

Livro didático
Volume 4
 Comunicar e conviver;
 Meios de comunicação;
 Formas de comunicação;
 Símbolos, palavras e diálogo;
 Filósofo Sócrates.

O QUE ESTUDAR:
 Leitura do material do livro didático. Volumes 3 e 4;
 Lembrar o que dialogamos em sala sobre: Sentimentos expressões
faciais página 4 e 5;
 Explicações dos seus sentimentos página 9;
 Diferença e explicações dos sentimentos páginas 13,14 e 15;
 Formas de se comunicar e conviver com o outro páginas 5 e 9;
 Os meios de comunicação através de símbolos, palavras e diálogo
páginas 11 a 15.

PLANO DE ESTUDO – CIÊNCIAS
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
• Livro didático 3 e 4;
• Caderno.
CONTEÚDOS APRESENTADOS
 O planeta terra.
 A lua.
 Luz e vida.
 A luz e as plantas.
 A força e os movimentos.
 Roda e eixo.
O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 3
 Planeta terra (Páginas 21 á 24).
 A lua (Páginas 26 á 28).
LIVRO VOLUME 4
 Luz e visão (Páginas 6 e 7).
 A luz e as plantas (Páginas 12, 13, 15 e 16).
 Força e movimento (Páginas 19 á 22).
 Roda e eixo (Páginas 24 á 28).
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:
 Sistema solar.
 Luz.
 Astros.
 Plantas.
 Fotossíntese.
Movimento.

PLANO DE ESTUDO – ENSINO RELIGIOSO
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Livro didático.

O QUE ESTUDAR:
 Regras e costumes (páginas 51 a 53);
 Regras para brincar: “Aprendendo mais” (páginas 54 a 57);


Festas diferentes em cada cultura: “Aprendendo mais” (página 65 a 67).

DICAS:
 Retomar a leitura dos conteúdos trabalhados no livro;
 Revisar atividades e exercícios realizados.

PALAVRAS CHAVES:
 Ritual;
 Regras;
Festas.

PLANO DE ESTUDO – GEOGRAFIA
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático da disciplina à partir da página 23 do volume 2 e até a página 15
do volume 3;



Caderno;



Positivo On.

CONTEÚDOS:


Trânsito;



Meios de transporte;



Bairro.
O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 3



Na página 23, reler a respeito das vias de circulação;



Na página 24 reler o conceito do que é trânsito;



Na página 25 reler as dicas sobre segurança e a organização do trânsito;



Na página 26 rever a atividade com base nas informações da página 25;



Na página 27 rever as atividades sobre os dois tipos de semáforos.
LIVRO VOLUME 4



Na página 7 reler sobre o conceito de trajeto e rever os exercícios da página 8;



Na página 11 reler a respeito dos elementos históricos;



Na página 15 reler sobre os diferentes meios de transporte e rever os
exercícios das páginas 14 e 15;



Releia a página 22 a respeito do que é bairro;



Rever a atividade das páginas 23 e 24.

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



Vias de circulação;



Trânsito;



Pontos de referência;



Trajeto;



Elementos históricos;
Bairro.

PLANO DE ESTUDO – HISTÓRIA
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Livro da disciplina;
 Caderno;
 Portal Positivo On.
O QUE ESTUDAR:
LIVROS DIDÁTICOS VOL 3 E 4:
 Escolas de outros jeitos e outros tempos;
 Conversas sobre as crianças;
 Crianças em outros tempos.
DICAS:
LIVRO VOLUME 3
 Reler os textos da página 20, observe as imagens e a característica das
escolas urbanas e rurais;
 Reler os textos sobre escolas indígenas e quilombolas nas páginas 21 e
22 e analisar as imagens;
 Retomar o exercício da página 23;
 Sobre as escolas de outros tempos: reler as páginas 23, 24, 26, 27 e 28.
LIVRO VOLUME 4
 Reler o texto da página 8 e observar as ilustrações;
 Sobre Direitos e Deveres: reler as páginas 10, 11, 12 e 15;
 Reler o texto da página 21 e observar as imagens;
 Refazer o exercício da página 22;
 Reler os textos das páginas 23 e 25;
 Rever os exercícios das páginas 26, 27 e 28;
 No Portal Positivo On, rever o link “Direitos das crianças no mundo”.

PALAVRAS CHAVES:
 Escola Rural;
 Escola Urbana;
 Educação Indígena;
 Educação Quilombola;
 Crianças escravizadas;
 Crianças livres de outros tempos;
Direitos e deveres das crianças.

PLANO DE ESTUDO – INGLÊS
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Student’s book;
 Workbook.
O QUE ESTUDAR:
 Student’s book : Pages 90 to 113;
 Unit 7 – Lesson 1 – It’s sunny!;
 Lesson 2 – It’s cold!;
 Lesson 3 – Clothes!;
 Lesson 4- Phonics;
 Lesson 5 – Grammar.

 Unit 8 – Lesson 1 – I like oranges!;
 Lesson 2 – Great sandwiches!;
 Lesson 3 – Party Time!;
 Lesson 4 – Phonics;
 Lesson 5 – Grammar.
 Workbook : Pages 52 to 67.

DICAS:
 Leia todo o material apresentado mais de uma vez;

Faça anotações sobre o que não entender e tire suas dúvidas com a teacher.

PLANO DE ESTUDO – MATEMÁTICA
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático da disciplina à partir da página 40 do volume 3 e volume 4;



Caderno;



Positivo On.

CONTEÚDOS:
 Números e operações;
 As idéias de multiplicação, a adição e a subtração;
 A multiplicação;
 Ideias de divisão e medidas de tempo;
 O litro e os números até 100.
O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 3
 Rever os exercícios das páginas 41 a 50, 55 e 56. Elaborar e resolver
exercícios semelhantes aos apresentados nessas páginas;
 Atentar aos conceitos de dobro e triplo apresentados na página 47;
 Propor brincadeiras onde a criança tenha que aplicar os conceitos de
dobro e triplo. (Ex.: Pegue a quantidade de carrinhos referente ao dobro
de 3, ao triplo de 4).
LIVRO VOLUME 4


Rever os exercícios sobre multiplicação das páginas 5 a 14;



Atentar ao fato de que uma multiplicação sempre está relacionada a uma
adição (3 x 4 = 4 + 4 + 4);



Rever os exercícios sobre divisão das páginas 23 a 34;



Propor brincadeiras com materiais manipulativos envolvendo os conceitos
apresentados nos exercícios (palitos, botões, caixinhas, etc.);



Evidenciar que quando falamos de “divisão”, falamos sempre em repartir
em partes iguais;



Atentar ao conceito de metade apresentado na página 29;



Atentar ao conceito de meia dúzia apresentado na página 31;



Sobre “medindo o tempo: hora”, atentar para os instrumentos usados para
medi-lo e sua utilidade no cotidiano;



Rever os exercícios das páginas 45 a 52 que relata conceitos sobre o
sistema de numeração decimal já trabalhado durante o ano;



Sobre “o litro”, atentar para os instrumentos usados para medi-lo e sua
utilidade no cotidiano;

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 Matemática;



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:



Multiplicação;



Divisão;



Dobro;



Triplo;



Metade;



Dúzia;



Meia dúzia;



Litro;
Hora.

PLANO DE ESTUDO – PORTUGUÊS
2º ANO – 3º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Livro didático volume 3 (a partir da página 31) e volume 4;
 Caderno.
O QUE ESTUDAR:
LIVRO VOLUME 3
 Observe as principais características utilizadas para a diferenciação de
biografia e autobiografia;
 Atente a informação sobre sílaba tônica nas páginas 51 e 52 e as
respectivas atividades;
LIVRO VOLUME 4
 Observe as principais características de texto científico;
 Reveja as atividades sobre repetições de palavras nas páginas 21 e 22.
Atente-se a quais palavras podemos substituir para que situações assim
não aconteçam;
 Sobre “o uso da letra u depois da letra q”, atentar as palavras em que a
letra u depois do q é pronunciada ou não;
 Relembrar o conceito de palavras derivadas e seu uso na página 32;
 Observar as características do meio de comunicação carta;
 Atentar as regrinhas de começo, meio e fim de uma história.
DICAS:
 Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;
 Leia todo o material apresentado dando maior atenção às partes
grifadas;
 Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento

privilegiado de estudo;
 Acesse o POSITIVO ON e realize as atividades relacionadas aos temas
sugeridos para estudo;
 Tire sempre suas dúvidas com a professora e estude com
antecedência;

PALAVRAS CHAVES:
 Biografia;
 Sílaba tônica;
 Substituição de palavras repetidas;
 Palavras derivadas;
 Carta;
Começo, meio e fim de uma história.

PLANO DE ESTUDO–ARTE
2º ANO –3º TRIMESTRE

POR ONDE ESTUDAR:
 Livro didático 4
 Livro digital – Volume 4(disponível no Portal On)

O QUE ESTUDAR:
 Pintura aborígene australiana
- Observe as obras da página 8 do livro didático e do conteúdo digital
“Pintura aborígene australiana” do livro digital (Portal On).
 Instrumentos musicais dos povos andinos
- Relembre quais instrumentosão típicos dos povos andinos (página 12)
e ouça o som que eles produzem disponível no conteúdo digital “Ouça
o som dos instrumentos” (Portal On).
 Totem
- Releia o texto e o observe a imagem da página 18.
 Arquitetura oriental
- Observe as construções da página 20 e do conteúdo digital “Arquitetura
oriental”.

DICAS:
 Repare nas cores e formas utilizadas nas pinturas aborígenes
australianas.
 Repare no formato das cúpulas, das portas e janelas.
 Para entrar no Positivo On o usuário é Bagozzi+RA do aluno (número
que está na carteirinha) e a senha é aluno2018.

PALAVRAS CHAVES:
Pintura aborígene australiana, totem, arquitetura oriental, charango, quena,
zampoña

Bom estudo!

