2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
M AT E M ÁT I C A

Outubro

Revisão: Números pares e ímpares / Ordem crescente e decrescente dos numerais /
Antecessor e sucessor
Leitura e escrita dos numerais (100 até 199)
Intensificação do trabalho com centenas, dezenas e unidades, registrando e
conceituando cada uma delas
Construção do número com três ordens (centena)
Valor Posicional / Material Dourado
Raciocínio lógico matemático para resolver e registrar situações problemas
Desafios matemáticos voltados ao cotidiano
Sentença matemática de adição / subtração
Multiplicação e divisão com material concreto
Construção do calendário e suas particularidades

LÍNGUA PORTUGUESA
Textos de diferentes gêneros: Poético / Informativo / Narrativo/ Lendas / HQ / Receita
Pesquisas, leituras e manifestações do ponto de vista pessoal
Interpretação de textos, vídeos, músicas, imagens, situações do cotidiano
Leituras e reflexões, apreciando vídeos, documentários
Registros de leitura (escrita e desenho)
Construção de histórias orais e escritas (quadrinhos e narrativo)
Expansão e organização das ideias no texto
Produção de textos individuais e/ou coletivos (escritas criativas/esquemas)
Ortografia: r/rr, uso do ç, dificuldades ortográficas (qu / gu / mp e mb / sons do s e ss)

HISTÓRIA
A vida em comunidade (Rendeiras, pescadores, oleiros e cultura açoriana)
Grupo social e grupo familiar
Responsabilidade: o que é?
Qual a minha responsabilidade na organização da minha casa, atividades da escola, bairro, cidade e planeta?
Registros de experiências: pessoais /comunidade no tempo e espaço

2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
GEOGRAFIA

Outubro

Restinga na Ilha: Localização - mudanças e permanências
Minha Rua: espaço/localização/mudanças e permanências
Convivência e interações entre pessoas na comunidade

CIÊNCIAS
Ambientes da ilha: fauna e flora da restinga
Animais nativos / silvestres: Bicharada do manguezal, da Mata Atlântica e da restinga
Impactos das atividades humanas
Características dos animais e plantas

INGLÊS
Activity 27: culture time
Activity 26: what’s the weather like today?
Activity 25: 3d collage

ARTES
Silhueta de personagens
Super Herói: Pop Art e fundo para o Super Herói
Matrioska

MÚSICA
Vídeos e toadas Boi Bumbá: Apreciação e performance de canto - Cantiga de Penas
Material “Vídeos e toda Boi Bumbá”: Apreciação e performance canto
Semana da Criança: tocar instrumento ou objeto, cantar ou mostrar música de preferência
Vídeos e toadas Bumba Meu Boi (MA): Tradição com origem indígena e africana

E DUCAÇÃO FÍSICA
Projeto Volta ao Mundo
Jogos e brincadeiras tradicionais do Brasil
Halloween: festa tradicional dos EUA, Canadá e Reino Unido

