Olinda, 02 de março de 2016.
Srs. pais ou responsáveis

Com o objetivo de envolver os alunos no mundo da
aprendizagem e assim conseguir um bom resultado, estamos enviando
os assuntos e datas para as verificações da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS VERIFICAÇÕES DA I UNIDADE
2os ANOS
11/03/16
(sexta-feira)






Produção e interpretação de texto.
Alfabeto e ordem alfabética pp. 18 e 19
Gênero – Contos de fada.
Vogais e consoantes pp. 36 e 37
Espaço entre as palavras pp. 44 e 45

14/03/16
(segunda-feira)





PORTUGUÊS






18/03/16
(sexta-feira)







CIÊNCIAS

INGLÊS

 Em folha de ofício e com o seu nome completo e a série cole uma foto ou figura
que representa a sua família e escrever as pessoas da família em Inglês (mom,
dad...)
Entregar dia 15/03/16 (terça-feira) na aula.







HISTÓRIA

Cada um tem um jeito de ser pp. 10 e 11
Descobrindo a minha história pp. 12 e 13
Eu tenho documentos pp. 14 e 15
O passar do tempo pp. 22 e 23

MATEMÁTICA

Números em nossas vidas pp. 12 e 13
Contagem e escrita dos números até 50
Dúzia e meia dúzia pp. 18 e 19
Antecessor e sucessor p. 27
Números ordinais pp. 30 e 31
Dias da semana pp. 32 e 33

22/03/16
(terça-feira)

Como os seres humanos são pp. 12 e 13
Nascemos e crescemos pp. 14 e 15
Cuidamos da nossa saúde pp. 16 e 17
Percebemos o mundo em nossa volta pp. 26 e 27

15/03/16
(terça-feira)

16/03/16
(quarta-feira)

GEOGRAFIA

Pessoas e coisas tem nome pp. 10 e 11
Somos diferentes pp. 12 e 13
Pessoas diferentes, jeitos diferentes pp. 14 e 15
Representando nosso corpo p. 22
Lado direito e esquerdo p. 24

Obs. Para as disciplinas de Religião, Artes e Xadrez, serão
realizados trabalhos durante as aulas.
Obs2. As verificações serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

