Olinda, 29 de maio de 2017.
Srs. pais ou responsáveis

DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS PARCIAIS DA II UNIDADE
2os ANOS
13/06/17
(terça-feira)

HISTÓRIA

Retratos de família pp. 50 e 51
Álbum de família pp. 52 e 53
Famílias de outros tempos pp. 54 e 55
Como é a nossa casa pp. 62 e 63
Casas de todos os tipos pp. 64 e 65

19/06/17
(segunda-feira)






GEOGRAFIA

Cuidando do lugar onde você vive pp. 52 e 53
A reciclagem do lixo pp. 56 e 57
Água, usar bem para ter sempre pp. 58 e 59
A paisagem e seus elementos pp. 68 e 69

16/06/17
(sexta-feira)






INGLÊS

 Cap. 4 – “My face”

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 II Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.






20/06/17
(terça-feira)

21/06/17
(quarta-feira)







Problemas envolvendo adição e subtração
Interpretação de gráfico e tabela pp. 70 e 71
Medidas de comprimento pp. 76 e 77
Sistema de numeração decimal pp. 80 à 82/ 86 à 88
Antecessor e sucessor até o número 120
Números por extenso

27/06/17
(terça-feira)








MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

Interpretação e produção de texto
Substantivo próprio e comum pp. 94 e 95
Gênero textual – biografia pp. 96 e 97
Substantivo masculino e feminino pp. 116 e 117
Emprego de m e n nas palavras pp. 76 e 77
CH, LH e NH p. 128
Sílaba e separação silábica pp. 134 à 137

Obs. As Provas Parciais serão realizadas em horário normal de aula.
A Coordenação.
CIÊNCIAS

Conhecendo os animais pp. 52 e 53
Os animais tem necessidades pp. 54 e 55
Os animais se reproduzem pp. 56 e 57
Animais que se alimentam no jardim pp. 60 e 61
Conhecendo as plantas p. 66

