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2º ANO A/B/TA/TB FUNDAMENTAL I  



SEGUNDA FEIRA – 18/02/2019 

 
HISTÓRIA: Outro tipo de calendário (pág. 133)/ Noções de tempo (pág. 136) 
CALIGRAFIA: O alfabeto (continuação) pág. 10/ Estudo dos fonemas D,T. 

INGLÊS: Unit 1 

CLASSE: Correção da atividade para casa (Revisão semanal- história), questiona-
mentos orais, e responder à pág. 133 do livro de história- Farias Brito/ Responder 

as págs. 9 e 10 do livro de inglês/ responder as págs. 13 e 14 do livro de caligrafia 
e cópia do texto da pág. 20 no caderno de caligrafia. 

CASA: Responder as págs. 135, 136 e 137 do livro de história- Farias Brito/ Ativi-

dade de inglês fotocopiada/Escrever o alfabeto maiúsculo e minúsculo no seu ca-
derno de caligrafia e responder a pág. 21 do livro de caligrafia- marcha criança. 

 

OBS: Levar o caderno de caligrafia para casa. 

TERÇA FEIRA – 19/02/2019 

 
VALORES: As belezas criadas pelas pessoas. (pág. 22) 
CIÊNCIAS: Ciclo da vida: ciclo da vida dos animais (Pág. 214)/  

MATEMÁTICA: Caminhos orientados. (Pág. 81). 

CLASSE: Responder as págs. 81 e 82 do livro de matemática- Farias Brito/ Res-
ponder as págs. 215 e 216 do livro de ciências- Farias Brito/ Correção da atividade 

de valores (de mãos dadas) págs. 12, 13 e 14, e responder a pág. 24. 
CASA: Responder à pág. 83 do livro de matemática- Farias Brito/ Responder a 

pág. 217 do livro de ciências- Farias Brito/Responder a pág. 25 do livro de valores 

(de mãos dadas). 

QUARTA FEIRA – 20/02/2019 

 
INGLÊS: Unit 1. 
MATEMÁTICA: Compreender informações- classificar resultados de situações de 

acaso (pág. 84) 

REDAÇÃO: Texto enigmático. 
CLASSE: Correção da atividade de inglês e atividade no caderno/ Responder as 

págs. 84 e 85 do livro de matemática- Farias Brito/ cópia de uma carta enigmática 
para o caderno de classe. 

CASA: Responder as págs. 258 e 259 do livro de matemática- Farias Brito/ 

Produção de uma carta enigmática no caderno de casa/ 

OBS: Levar o caderno de casa para casa 

QUINTA FEIRA – 21/02/2019 

 
PORTUGUÊS: Texto 2: parlenda: Dom Frederico (da tradução popular). (Pág. 26) 
GEOGRAFIA: Bairro: Lugar de convívio (pág. 178) 

CLASSE: Correção da atividade de casa Pág. 177 4ª e 5ª questão e revisão da 

semana- geografia, debate sobre o espaço de convivência, conhecendo os espaços 
de convivência da escola para uma produção de texto no caderno de classe (sobre 

a visita pela escola)/ Responder as págs. 26, 27, 28 e 29 do livro de português- 
Farias Brito. 

CASA: Responder as págs. 178 e 179 do livro de geografia- Farias Brito/

Responder as págs. 241 e 242 do livro de português- Farias Brito (Plus- no final do 

livro) 

SEXTA FEIRA – DIA 22/02/2019 
 
MATEMÁTICA: Caminhos orientados. (Reforço, Pág. 81)/ Compreender informa-
ções- classificar resultados de situações de acaso (reforço, pág. 84) 

CIÊNCIAS: Ciclo de vida das plantas. 

REDAÇÃO: Texto enigmático. 

GEOGRAFIA: Localizando os lugares. (Pág. 180) 

CLASSE: Atividade de matemática copiada no caderno/Correção da atividade de 
casa págs. 178 e 179 do livro de geografia- Farias Brito, debate sobre o tema pro-

posto “Localizando os lugares”, confeccionar uma carta e colocar no envelope, 
colocando todos os elementos de localização para chegar ao destino (remetente, 

destinatário, endereço, CEP) / Exposição das cartas enigmáticas (leitura individu-

al)/ Atividade de ciências fotocopiada. 
CASA: Revisão Semanal/ Responder as págs. 180 e 181 do livro de geografia- 

Farias Brito. 


