
 
 

 

 

                                             Professoras do 2º Ano   

PPrroodduuççããoo  ddee  TTeexxttoo//  LLíínngguuaa  IInngglleessaa        DDaattaa::  2211//0033//22001188  ((QQuuaarrttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdo de Produção de Texto: Gênero textual: legenda. 
 Material de estudo: Pasta de produção de texto. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 

 

 Conteúdo de Língua Inglesa: Greetings e Family  
 Material de estudo: Livro de Língua Inglesa (pp. 6 a 13/22/89 e 90). 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 

 

CCiiêênncciiaass                                DDaattaa::  2222//0033//22001188  ((QQuuiinnttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos: Uma fase de mudanças (Fases da vida) / Hábitos de higiene /Dentição das crianças/ Partes do corpo humano. 
 Material de estudo: Livro de Ciências (pp. 8 a 21), fichas e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha Avaliativa individual 
 

HHiissttóórriiaa//  GGeeooggrraaffiiaa                                    DDaattaa::  2233//0033//22001188  ((SSeexxttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos de História: Muitas crianças: Crianças de todos os lugares / O que fazemos no dia a dia? /Crianças em outros tempos/ Sua 
história: Conte sua história / Os direitos das crianças / Os deveres das crianças. 
 Material de estudo: Livro de História (pp. 8 a 39), fichas e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 
 

 Conteúdos de Geografia: Um lugar especial: Escola / Como é minha escola / Minha sala de aula / Diferentes escolas: As escolas são 
diferentes /Conhecendo outras escolas. 
 Material de estudo: Livro de Geografia (pp. 9 a 35) fichas e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual 
 

MMaatteemmááttiiccaa                              DDaattaa::  2266//0033//22001188  ((SSeegguunnddaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos: Números em diversas situações / Os números de 0 até 50. / Sequência numérica / Números ordinais / Gráfico / Adição e 
subtração e adição com três ou mais números. 
 Material de estudo: Livro de Matemática (pp. 10 até 61); Livro de atividades (pp.05 a 17) e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual 
  

                                    LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa                            DDaattaa::    2277//0033//22001188  ((TTeerrççaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos: Gênero textual: Legenda /Emprego das letras maiúscula e minúscula/ Vogais e consoantes/ Ortografia (P/T, /F/ V/, P/B, D/T). 
 Material de estudo: Livro Porta aberta (pp.10 a 33 / 41 a 47); Livro Lição de casa (pp. 6 a 21) fichas e caderno.  
 Atividade a ser realizada: Ficha Avaliativa individual. 

 

CCoonntteeúúddooss  ddaass    11ªªssAAvvaalliiaaççõõeess  --  11ºº  ttrriimmeessttrree  

EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  II  --  22ºº  AANNOO  

  


