Olinda, 26 de setembro 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 provas parciais da III Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.

13/10/16
(quinta-feira)








MATEMÁTICA

Problemas envolvendo adição com reserva
Problemas envolvendo subtração e multiplicação
Ideia de divisão p. 89
Nosso dinheiro pp. 96 até 98
Sólidos geométricos (esfera, cilindro, cone, cubo e paralelepípedo) pp. 136 a 138
Antecessor e sucessor (100 até 150)
Número por extenso

DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS PARCIAIS DA III UNIDADE
2os ANOS
05/10/16
(quarta-feira)





Conhecer os direitos das crianças pp. 88 e 89
Lutar pelos direitos das crianças pp. 90 e 91
No tempo em que as crianças não tinham direitos pp. 92 e 93
A rua e o bairro pp. 100 e 101

07/10/16
(sexta-feira)







HISTÓRIA

PORTUGUÊS

Produção e interpretação de texto
Gênero textual: Fábulas
Separação das palavras
Pontuação ( ? . ! )
Substantivo próprio, comum, masculino e feminino
Emprego de RR e SS

18/10/16
(terça-feira)

INGLÊS

 Trabalho – Pesquisar uma figura do corpo humano inteiro, colar em papel ofício e
escrever 10 partes do corpo em Inglês.
Data de entrega: 18/10/16 (terça-feira)
OBS.: Não esquecer de colocar a capa com o cabeçalho.

18/10/16
(terça-feira)





CIÊNCIAS

Observando o céu de dia pp. 92 e 93
Observando o céu à noite pp. 94 e 95
Os dias e as noites pp. 96 e 97
Os materiais do dia a dia pp. 106 e 107

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

10/10/16
(segunda-feira)





GEOGRAFIA

Conhecendo o campo pp. 92 e 93
O trabalho no campo pp. 94 e 95
Conhecendo a cidade pp. 102 e 103
Localizando os lugares no bairro pp. 104 e 105

A Coordenação.

