2º ANO B /C / TA / TB
ENSINO FUNDAMENTAL
SEGUNDA FEIRA – 20/08/2018
GRAMÁTICA: Frase afirmativa- Frase negativa. (Pág. 144)
HISTÓRIA: A história do relógio (Pág. 10) e lendas folclóricas.
CLASSE: Analisar frases com os alunos reescrevendo e tornando-as afirmativas ou
negativas, responder as págs. 144, 145 e 146 da gramática/ Correção da revisão
semanal (parte de história), confecção de um mural com as lendas seguida da
leitura das mesmas, Interpretação da História “Chico Bento” para marcar as
horas, com atividade no caderno e confecção de um relógio para marcar as horas
da história interpretada pelos alunos.
CASA: Responder a gramática págs. 147 e 148/ Caderno 3 de história págs. 12 e
14.
PLATAFORMA: Entre com seu usuário e senha, clique em ATIVIDADE de
HISTÓRIA, clique no FÓRUM sobre o mural confeccionado em sala de aula sobre
as lendas.
OBS: Trazer amanhã o paradidático: Camilão. O comilão.

TERÇA FEIRA – 21/08/2018
VALORES (Programa de desen. E habilidades): Oficina de desenvolvimento
intelectual/ Fazendo distinções/ Oficina de desenvolvimento intelectual.
CIÊNCIAS: Revisando o conteúdo (pág. 16) / Paradidático: Camilão. O comilão.
INGLÊS: Revisão do conteúdo Unit 5.
CLASSE: Caderno 3 de Ciências pág. 18, assistir o vídeo sobre a história do
Camilão: O comilão, leitura do paradidático Camilão. O comilão págs. 16 a 29 e
produção textual individual/ Caderno 3 de Prog. de desenvolv. E habilidades
págs. 25, 26, 27, 28 e 32.
CASA: Caderno 3 de ciências págs. 16 e 17 e atividade fotocopiada/ Caderno 3 de
Prog. de desenvolv. E habilidades págs. 29, 30, 31 e 33.
PLATAFORMA: Entre com seu usuário e senha, clique em clique no FÓRUM de
CIÊNCIAS e responda ao fórum sobre o vídeo A história do Camilão. O comilão
assistido em sala de aula.

QUARTA FEIRA – DIA 22/08/18

GEOGRAFIA: Revisando o conteúdo “A paisagem do campo” e dramatização
“Rato do campo e rato da cidade”

MATEMÁTICA: Formar grupos de dez para contar: unidade e dezena. (Pág. 38)
e A contagem do rebanho. (Pág. 40).
TURING: Ordenando imagens pág. 14.
INGLÊS: Revisão do conteúdo Unit 5.
CLASSE: Caderno 3 de matemática págs. 38 e 39/ Dramatização da história do
rato do campo e o rato da cidade e fazer questionamentos orais da atividade
fotocopiada/ Caderno de Turing págs. 16 e 17 fazendo o uso do ipad para montar
slides.
CASA: Caderno 3 de matemática págs. 43 e 44/ PLATAFORMA: Entre com seu
usuário e senha, clique em FÓRUM de GEOGRAFIA e tire suas dúvidas dos
assuntos estudados durante o mês de agosto (olhar o roteiro) e caderno 3 de
geografia págs. 13 e 14.

QUINTA FEIRA – 23/08/2018
LÍNGUA PORTUGUESA: Lá vem poema. (Pág. 12)
REDAÇÃO: Revisando o conteúdo- letra da canção.
INGLÊS: Atividade de revisão digitada em sala de aula.
CLASSE: Caderno 3 de língua portuguesa págs. 12, 13, 14 e 15/ Atividade de
redação no caderno.
CASA: Caderno 3 de Língua portuguesa págs. 16, 17, 18, 19 e 20/ Revisão mensal
de Redação.
PLATAFORMA: Entre com seu usuário e senha, clique em FÓRUM de
PORTUGUÊS e tire suas dúvidas dos assuntos estudados durante o mês de
agosto (olhar o roteiro)

SEXTA FEIRA – DIA 24/08/2018
MATEMÁTICA: A contagem do rebanho pág. 40 (reforço).
ORTOGRAFIA (Gramática): Revisando conteúdo: Ortografia NH e CH (Pág.
137) e r (som brando) pág. 128.
REDAÇÃO: Revisando conteúdo- Texto científico.
PORTUGUÊS (LEITURA): Praticar a leitura (Boneca de Lata), interpretação e
roda de conversa/ Ditado de palavras.
CLASSE: Atividade fotocopiada de Português/ Caderno 3 de matemática págs.
40, 41 e 42/ Ditado de palavras de Ortografia.
CASA: Revisão Mensal.

