
 
 

 

 

Professoras do 2ºano. 

Produção de texto e Língua Inglesa Data: 21/08/2019 (quarta-feira) 
 Conteúdo de Produção de Texto: gênero textual cartaz. 
 Material de estudo: Pasta de produção de texto.  
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 

 

 Conteúdos de Língua Inglesa:  Toys: bike, board game, jump rope, kite, scooter, skateboard, monkey bars, seesaw, slide, swing. 
 Material de estudo: Livro de Língua Inglesa (pp.50 a 57) e ficha de revisão.   
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 

 

CCiiêênncciiaass                                DDaattaa::  2222//0088//22001199  ((qquuiinnttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos:  Conteúdos: Revestimento do corpo dos animais / Alimentação: carnívoro, herbívoro e onívoro / Locomoção: anda, salta, corre, voa, 

nada / Classificação dos animais: mamífero, vivíparo anfíbio, réptil, aves, peixes, vertebrados e invertebrados / Os sentidos de outros animais / Em 

busca do alimento / Uma proteção natural. 

 Material de estudo:  Livro de Ciências -  Parte 2 (pp. 100 a 117) e caderno. 

 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual 
 

HHiissttóórriiaa                                DDaattaa::  2233//0088//22001199  ((sseexxttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos:  História de escolas/ A sua escola. Datas comemorativas: Dia dos pais / Folclore. 
 Material de estudo:   Livro de História parte 1(pp. 66 a 77) Livro de História parte 2 (pp. 84 a 95) e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa                            DDaattaa::  2266//0088//22001199    ((sseegguunnddaa--ffeeiirraa))  

 Conteúdos:  Gênero textual: Anúncio publicitário / Sinais de pontuação (. / ?/ ! ) / Acentuação gráfica / Pronome pessoal / Verbo / Ortografia: Uso 

correto do C e Ç. 

 Material de estudo:  Livro de Língua Portuguesa (pp. 148 a 171); Livro Lição de casa (pp. 51 a 57) e caderno. 

 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 
  

GGeeooggrraaffiiaa                            DDaattaa::  2277//0088//22001199    ((tteerrççaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos:  Bairro: lugar de viver/ Regiões Administrativas. 

 Material de estudo:  Livro de Geografia parte 2 (pp. 86 a 97) e caderno. 

 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 
 

MMaatteemmááttiiccaa                            DDaattaa::  2288//0088//22001199  ((qquuaarrttaa--ffeeiirraa))  
 Conteúdos:  Adição / Subtração / Multiplicação: Duas vezes, três vezes / Dobro e triplo / Resolução de situações-problema. 
 Material de estudo:  Livro de Matemática (pp. 164 a 212); Livro de Atividades (pp. 45 a 54) fichas de situações-problema e caderno. 
 Atividade a ser realizada: Ficha avaliativa individual. 
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