
ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS - 2º ANOS 
 

Senhores pais,  
 

Disponibilizamos um semanário com atividades para estudo diário, cujo objetivo é dar continuidade ao nosso trabalho de leitura e                   
escrita e resolução de situações problemas. Também disponibilizamos algumas dicas de acesso a jogos e vídeos que abordam conteúdos                   
trabalhados em sala de aula.  

Indicamos estudos, a partir dos roteiros anexados aos cadernos e também publicado na Sala de Estudos. Orientamos que as páginas                    
indicadas no roteiro que ainda não foram trabalhadas em sala de aula não sejam feitas. 

Nós, tutoras dos 2º anos, estaremos disponíveis online, via e-mail (endereços eletrônicos das tutoras no site), de segunda à sexta-feira,                    
das 8h às 10h (turmas A, B, C e D) e das 14h às 16h (turmas E, F, G e H). Esses momentos serão para possíveis esclarecimentos de dúvidas                             
referentes aos conteúdos já trabalhados.  
 

Atenciosamente,  
 

Equipe do 2º ano 
 

 
 

SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO 
 

  SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 



ATIVIDADE  * Roteiro de 

estudos: no caderno 

de Língua 

Portuguesa  

* Quadrinhas: 

apostila de Língua 

Portuguesa: página 

19, 20 e 21 

  * Roteiro de 

estudos: no 

caderno de 

Matemática. 

* Calendário: 

Livro Presente: 

páginas 36 e 37. 

 * Roteiro de estudos: 

no caderno de 

Portuguesa  

* Quadrinhas: apostila 

de Língua 

Portuguesa: página 

22, 23 e 24. 

  * Roteiro de estudos: 

no caderno de 

Matemática. 

* Gráfico de barras: 

Livro Presente: páginas 

14 e 15. 

  * Roteiro de 

estudos: no caderno 

de Matemática. 

* Resolvendo 

problemas: Livro 

Presente: páginas 

16 e 17.  

LEITURA Livro de Língua 

Portuguesa: página 

22  

 Livro de Língua 

Portuguesa: 

página 48 

Apostila de Língua 

Portuguesa: página 19 

e 20 

 Livro de Língua 

Portuguesa: página 52 

Apostila de Língua 

Portuguesa: página 

21 e 22 

JOGOS 

E VÍDEOS 

 Matemática: 

https://www.smartki

ds.com.br/jogos-edu

  Matemática:   Matemática:   Matemática:   Matemática: 

http://www.escolaga

mes.com.br/jogos/an

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer


cativos/matematica-

cantina-dona-maria 

Ciências:  

http://www.escolaga

mes.com.br/jogos/fo

rmaPalavras/ 

 

Inglês:  

Cadastre-se no site 

que está na capa do 

livro e faça os jogos 

da unidade 1 

(Vocabulary 1 and 

2). 

https://www.sma

rtkids.com.br/jog

os-educativos/m

atematica-calcul

e-e-pinte 

Língua 

Portuguesa:  

http://www.escol

agames.com.br/j

ogos/cacaPalavr

as/ 

 

https://www.smartkids.

com.br/jogos-educativ

os/formas-geometrica

s-jogo 

Língua Portuguesa:  

Revista Picolé 

(adquirir em bancas 

de jornais) 

https://www.smartkids.c

om.br/jogos-educativos/j

ogo-de-matematica-oper

acoes-selva 

Língua Portuguesa:  

Gibis (adquirir em 

bancas de jornais) 

 

tecessorSucessor/?d

eviceType=computer 

Língua Portuguesa:  

http://www.escolaga

mes.com.br/jogos/for

maPalavras/ 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/formas-geometricas-jogo
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/formas-geometricas-jogo
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/formas-geometricas-jogo
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/formas-geometricas-jogo
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-operacoes-selva
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-operacoes-selva
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-operacoes-selva
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-operacoes-selva
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


