2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
M AT E M ÁT I C A

Novembro

Revisão: sequências / tabela numérica / números pares e ímpares / ordem crescente
e decrescente dos numerais / antecessor e sucessor / centenas / dezenas / unidades
Leitura e escrita dos numerais (100 até 199)
Construção do número com três ordens (centena)
Valor posicional / QVL / Material Dourado
Raciocínio lógico matemático para resolver e registrar situações problemas
Desafios matemáticos voltados ao cotidiano
Sentença matemática de adição / subtração / multiplicação / divisão
Algoritmo da adição e subtração
Multiplicação e divisão com material concreto / desenhos
Intensificação do trabalho com cálculo mental
Construção do calendário e suas particularidades
Leitura de gráficos e tabelas

LÍNGUA PORTUGUESA
Textos de diferentes gêneros: informativo / narrativo/ lendas/ mitos/adivinhas
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: uso do ç, dificuldades ortográficas (qu / gu / mp e mb / sons do s e ss e revisão da ortografia estudada)

HISTÓRIA
O trabalho nas diferentes comunidades
O trabalho e a vida dos pescadores locais e comunidade local
A pesca artesanal - experiências da comunidade

2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
GEOGRAFIA

Novembro

Restinga na Ilha - mudanças e permanências
Convivência e interações entre pessoas na comunidade
Experiências da comunidade: pesca artesanal
Pesca artesanal / pesca industrial
Atividades pesqueiras
Impactos das atividades pesqueiras

CIÊNCIAS
Leituras e reflexões, apreciando vídeos, documentários sobre os ambientes da Ilha
Ambientes da ilha: fauna e flora: restinga / manguezal / Mata Atlântica
Revisão: bicharada do manguezal / bicharada da Mata Atlântica / bicharada da restinga
Características dos animais e plantas
Animais marinhos: peixes / moluscos / crustáceos
Pescados da Ilha
Ficha técnica dos animais
Impactos das atividades humanas em diversos ambientes

MÚSICA
Projeto Música Indígena
Canção “Po Hamek” (Krenak - MG), palavras indígenas no português
Canção “Pave Jajerojy” e apreciação podcast do Mbyá-Guarani (Ep. 1)
Performance canção “Po hamek” (Krenak - MG)
Composição da nossa canção de boas-vindas (letra colaborativa da turma)
Composição dança e percusão corporal para “Po hamek”
Apreciação da canção Shanenawa de boas-vindas
Continuação da composição da turma letra e melodia
Continuação da composição coletiva de boas-vindas da turma
Letra, melodia e acompanhamento
2M com jogo de mãos

2º ANO M/V

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
INGLÊS
Activity
Activity
Activity
Activity

28: how many
29: numbers review
30: hobbies and interests
31: thanksgiving day

ARTES
Leão com grafismo africano
Lenda dos tambores africanos
Máscara africana

E DUCAÇÃO FÍSICA
Jogos e brincadeiras do continente americano
Jogos e brincadeiras continente africano

Novembro

