CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / SETEMBRO 2019
(MATUTINO)
2º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Frases; Frases afirmativas e negativas; Interrogativas e
exclamativas; Substantivos próprios e comuns.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 79 a 81 / 131 a 133 / 137 a 139.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 133 a 136 / 144 a 148 / 172 a 177.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual (textos rimados; a rima na poesia; a poesia
narrativa).
No livro Redação, “Brincando eu Aprendo” págs.: 111 a 129.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com nh / ch / x / lh.
No livro Descobrindo a Gramática, págs.: 137 a 143 / 149 a 152 / 159 a 163.



ANÁLISE DE TEXTO: Texto.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: Escola: um lugar importante (As pessoas que trabalham na
escola; O espaço interno da escola).
No livro Crescer Geografia, págs.: 73 a 85.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: A escola no presente e no passado (O que é escola?; Muitas escolas,
muitas crianças; As pessoas que trabalham na escola; Os livros que contam as histórias; Regras e
combinados).
No livro Crescer História, págs.: 85 a 99.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: O corpo humano: Partes Integradas (Partes do nosso corpo; por
dentro do corpo humano; A sustentação do corpo humano; Algumas funções dos ossos; músculos do
corpo humano; a cabeça; os sentidos e os órgãos dos sentidos; Identificando materiais por meio do
tato e da visão.
No livro Ciências, págs.: 74 a 85.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Adicionando e subtraindo; As ideias da multiplicação (Duas
vezes; três vezes)
No livro A conquista da Matemática, págs.: 200 a 206 / 212 a 236.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / SETEMBRO 2019
(MATUTINO)
3º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Acentuação (acento agudo e acento circunflexo); Emprego do
til e da cedilha; Sinônimos; Antônimos.
No livro Assim eu aprendo, págs.:. 50 e 51 / 54 a 56 / 108 a 110 / 112 a 114.
No livro Descobrindo a gramática, págs.:. 80 a 85 / 89 a 93 / 97 a 102.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual: Anúncios classificados poéticos / Gênero textual:
Poemas cinéticos / Gênero textual: Acrósticos.
No livro Redação, págs.: 132 a 146.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com que – qui / qua – quo / Palavras com h / Palavras
com ar, er, ir, ir, or, ur.
No livro Descobrindo a Gramática, págs.: 148 a 150 / 155 a 158 / 164 a 167.



ANÁLISE DE TEXTO: Texto.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: As paisagens das cidades – O que torna as cidades únicas / A
maioria dos brasileiros vive nas cidades / A planta dos bairros / O espaço urbano – Como as cidades
estão organizadas?.
No livro Crescer Geografia, págs.: 101 a 116.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: Os espaços públicos – O que são espaços públicos? / As ruas / As
praças.
No livro Crescer História, págs.: 105 a 119..



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: Os seres humanos e os outros animais / Os direitos da criança /
Vida adulta / Velhice / Fases da vida de outros animais / Algumas características dos animais.
No livro Ciências, págs.: 88 a 99.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Algumas ideias da multiplicação / Mais uma ideia da
multiplicação / Algumas multiplicações / Multiplicação por 10 / Algoritmo da multiplicação /
Multiplicação sem reagrupamento.
No livro A conquista de Matemática, págs.: 203 a 233.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / SETEMBRO 2019
(VESPERTINO)
2º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Frases; Frases afirmativas e negativas; Interrogativas e
exclamativas; Substantivos próprios e comuns.
No livro Assim eu aprendo, págs.: 79 a 81 / 131 a 133 / 137 a 139.
No livro Descobrindo a gramática, págs.: 133 a 136 / 144 a 148 / 172 a 177.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual (textos rimados; a rima na poesia; a poesia
narrativa).
No livro Redação, “Brincando eu Aprendo” págs.: 111 a 129.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com nh / ch / x / lh.
No livro Descobrindo a Gramática, págs.: 137 a 143 / 149 a 152 / 159 a 163.



ANÁLISE DE TEXTO: Texto.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: Escola: um lugar importante (As pessoas que trabalham na
escola; O espaço interno da escola).
No livro Crescer Geografia, págs.: 73 a 85.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: A escola no presente e no passado (O que é escola?; Muitas escolas,
muitas crianças; As pessoas que trabalham na escola; Os livros que contam as histórias; Regras e
combinados).
No livro Crescer História, págs.: 85 a 99.



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: O corpo humano: Partes Integradas (Partes do nosso corpo; por
dentro do corpo humano; A sustentação do corpo humano; Algumas funções dos ossos; músculos do
corpo humano; a cabeça; os sentidos e os órgãos dos sentidos; Identificando materiais por meio do
tato e da visão.
No livro Ciências, págs.: 74 a 85.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Adicionando e subtraindo; As ideias da multiplicação (Duas
vezes; três vezes)
No livro A conquista da Matemática, págs.: 200 a 206 / 212 a 236.

CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / SETEMBRO 2019
(VESPERTINO)
3º ANO



GRAMÁTICA: Estudar os assuntos: Acentuação (acento agudo e acento circunflexo); Emprego do
til e da cedilha; Sinônimos; Antônimos.
No livro Assim eu aprendo, págs.:. 50 e 51 / 54 a 56 / 108 a 110 / 112 a 114.
No livro Descobrindo a gramática, págs.:. 80 a 85 / 89 a 93 / 97 a 102.



REDAÇÃO: Estudar os assuntos: Gênero textual: Anúncios classificados poéticos / Gênero textual:
Poemas cinéticos / Gênero textual: Acrósticos.
No livro Redação, págs.: 132 a 146.



ORTOGRAFIA: Estudar os assuntos: Palavras com que – qui / qua – quo / Palavras com h / Palavras
com ar, er, ir, ir, or, ur.
No livro Descobrindo a Gramática, págs.: 148 a 150 / 155 a 158 / 164 a 167.



ANÁLISE DE TEXTO: Texto.



GEOGRAFIA: Estudar os assuntos: As paisagens das cidades – O que torna as cidades únicas / A
maioria dos brasileiros vive nas cidades / A planta dos bairros / O espaço urbano – Como as cidades
estão organizadas?.
No livro Crescer Geografia, págs.: 101 a 116.



HISTÓRIA: Estudar os assuntos: Os espaços públicos – O que são espaços públicos? / As ruas / As
praças.
No livro Crescer História, págs.: 105 a 119..



CIÊNCIAS: Estudar os assuntos: Os seres humanos e os outros animais / Os direitos da criança /
Vida adulta / Velhice / Fases da vida de outros animais / Algumas características dos animais.
No livro Ciências, págs.: 88 a 99.



MATEMÁTICA: Estudar os assuntos: Algumas ideias da multiplicação / Mais uma ideia da
multiplicação / Algumas multiplicações / Multiplicação por 10 / Algoritmo da multiplicação /
Multiplicação sem reagrupamento.
No livro A conquista de Matemática, págs.: 203 a 233.

