2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
M AT E M ÁT I C A

Setembro

Escrita de números maiores que 100
Construção do número com três ordens (centena)
Sequências (3 em 3, 5 em 5, 10 em 10)
Adição de três parcelas
Cálculo mental de adição / subtração
Algoritmo da adição / subtração
Jogos de adição e subtração
Valor posicional
Antecessor e sucessor
Multiplicação: ideia de soma
Divisão: ideia de repartir / metade
Leitura de tabelas

LÍNGUA PORTUGUESA
Textos de diferentes gêneros: Poético; Informativo; Narrativo; Lendas; HQ; Pesquisas; Leituras
Apresentações e escuta
Leituras e reflexões, apreciando vídeos, áudios, textos e histórias
Construção de histórias orais e escritas a partir de roteiros
Produção de textos individuais e/ou coletivos
Ortografia: s/ss

HISTÓRIA
Os bairros têm histórias: a história do bairro Itacorubi
Como estão hoje as ruas de ontem: Avenida Madre Benvenuta
Quem foi Madre Benvenuta? História e curiosidades
A história da rua da nossa escola - as lavadeiras do Itacorubi
Comunidades: Viver em comunidade

E DUCAÇÃO FÍSICA
Relembrar os conteúdos trabalhados.
Início do projeto volta ao mundo: aprendendo a usar o aplicativo Google Earth
Festa da Primavera
Jogos e brincadeiras do Brasil: Pião, pipa e amarelinha

2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
GEOGRAFIA

Setembro

A criança e o bairro
Tipos de bairros e as atividades nos bairros
A rua e os nossos vizinhos
As relações sociais: O grupo familiar/escolar

CIÊNCIAS
Fauna e flora da Mata Atlântica: O bioma onde eu moro
Plantas e animais ao nosso redor
Os vegetais têm vida; Plantas que servem de alimento/remédio e temperos
Informações e curiosidades sobre as árvores
Animais aquáticos e terrestres
Atitudes que contribuam para a preservação dos animais
Cuidado com as plantas e atitudes de preservação

Intervenção do ser humano no ambiente
Poluição; Desmatamento; Queimadas; Caça de animais silvestres

INGLÊS
Activity 22: Textures and sensations
Activity 23: Songs and vocabulary: Textures

ARTES
Diário ilustrado: Floresta de Henri Rousseau e Pontilhismo com Georges Seurat
Pop Art: Super Herói/Heroína

MÚSICA
Compartilhamento de tarefa “Que boi é esse?”
Ep. 2 Festa dos bonecos: Áudio p/ apreciação Cavalo Marinho (PE) - Tarefa: Desenho
Ep. 3 Festa no bumbódromo/apreciação - Tarefa: Identificação paisagem sonora
Ep. 3 Festa no bumbódromo: Áudio p/ apreciação Boi bumbá (AM) - Tarefa:
Identificação paisagem sonora
Ep. 4 Festa dos miolos/apreciação, contextualização e Soundtrap
Ep. 4 Festa dos miolos áudio p/ apreciação Bumba meu boi (MA) final da história

