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2º ANO A/B/TA/TB FUNDAMENTAL I  

Carnaval é Alegria 



SEGUNDA FEIRA – 25/02/2019 

 
HISTÓRIA: O mundo que queremos “Entre passado e futuro”. (Pág. 140) 
CALIGRAFIA: Capítulo 3– Ordem alfabética. (pág. 18)/ Estudo do D e T. 
INGLÊS: Unit 1. 
CLASSE: Correção da atividade de casa págs. 135, 136 e 137 do livro de história– 
Farias Brito e revisão semanal (história), debate entre os alunos com questiona-
mentos sobre o texto da pág. 140 e responder às págs. 141, 263 e 264 (PLUS) do 
livro de história– Farias Brito/  Responder a pág. 18 do livro de caligrafia marcha 
criança, observar a lista de nome dos alunos da sala e fazer com eles no quadro a 
ordem dos nomes (colocar em ordem alfabética e atividade copiada no caderno/ 
responder as págs. 12 e 13 do livro de inglês –Farias Brito. 
CASA: Responder as págs. 265, 266 e 267 (até a 6ª questão) (PLUS) do livro de 

história– Farias Brito/ Responder a pág. 19 do livro de caligrafia marcha criança e 
atividade no caderno/ Responder as págs. 89 e 90 do livro de inglês– Farias Brito. 

TERÇA FEIRA – 26/02/2019 

 
VALORES: Você também pode criar coisas belas (Pág. 27) 
CIÊNCIAS: Álbum de ciências: partes das plantas. 
MATEMÁTICA: A matemática me ajuda a ser uma pessoa que ajuda o próximo. 
(Pág. 86) 
CLASSE: Leitura das págs. 26, 27 e 28 do livro de valores (de mãos dadas)/ 
Responder as págs. 220 e 221 do livro de ciências– Farias Brito/ Leitura e explo-
ração oral do texto proposto, responder a pág. 86 do livro de matemática– Farias 
Brito. 
CASA: Responder a pág. 29 do livro de valores (de mãos dadas)/ Responder a 
12ª questão da pág. 229 e pág. 290 do livro de ciências- Farias Brito/ Atividade 
de matemática fotocopiada. 

QUARTA FEIRA – 27/02/2019 

 
INGLÊS: Correção da atividade para casa (coletiva) 
MATEMÁTICA: Cálculo mental (Pág. 87) 
REDAÇÃO: Adivinhas (pág. 20) 
CLASSE: Responder a pág. 87 do livro de matemática– Farias Brito/ responder a 
pág. 20 do livro de redação (marcha criança– produção de texto) e leitura das adi-
vinhas distribuídas em classe/ Atividade de inglês fotocopiada. 
CASA: Responder a pág. 88 e 89 do livro de matemática– Farias Brito/ Responder 
a pág. 21 do livro de redação (marcha criança– produção de texto). 

 
 

QUINTA FEIRA – 28/02/2019 

 
PORTUGUÊS: Para escrever melhor– Alfabeto e nomes (pág. 30) 
GEOGRAFIA: Pontos de referência ajudam a localizar lugares. (Pág. 182)/ Gente 
que vem, gente que vai. (Pág. 184). 
CLASSE: Correção da atividade de casa págs. 180 e 181 do livro de geografia– 
Farias Brito, brincadeira no pátio para trabalhar ponto de referência e lateralidade 
e responder as págs. 183, 273 e 274 (PLUS) do livro de geografia– Farias Brito/ 
Responder as págs. 30, 31, 32 e 33 do livro de Português do Farias Brito. 
CASA: Responder as págs. 275 e 276 (PLUS) do livro de geografia– Farias Brito/ 
Responder as págs. 16, 17, 18 e 19 do caderno de produção textual– Farias Brito. 

SEXTA FEIRA – DIA 01/03/2019 
 
MATEMÁTICA: Cálculo mental (reforço) pág. 87 do livro de matemática- Farias 
Brito. 
CIÊNCIAS: Partes das plantas e suas funções (texto complementar). 
REDAÇÃO: Adivinhas. 
GEOGRAFIA: O mundo que queremos “Uma festa de respeito”. (Pág. 186) 
CLASSE: Correção da atividade de casa págs. 275 e 276 (PLUS) do livro de geo-
grafia– farias Brito, leitura coletiva da pág. 186 e responder as págs. 277 e 278 
(PLUS) do livro de geografia– Farias Brito/ Atividade de matemática e ciências 
copiada no caderno/ Confeccionar cartazes com adivinhas da brincadeira, onde 
deve ser feito desenho relacionado a ele. 
CASA: Revisão mensal fotocopiada. 


