Agenda Semanal

.

Disciplinas
Objetivos

Português
- Saber ler para retirar informação dos textos
- Escrever textos descritivos

2.ª feira

3.ª feira
Matemática

.Escrever os números pares
desde o 700 até ao 850 no
caderno

Estudo do Meio

.Revisão: voltar a ler e retirar para
o caderno a informação/frases
mais importantes da p. 82 do
manual (resumo)

Trabalho de Projeto

2.º ano de escolaridade
(de 14.04.2020 a 17.04.2020)

Matemática
- Números pares / Estudar as tabuadas /Introdução
às unidades de medida (metro e decímetro)

4.ª feira
Português

. Ler o texto do manual e fazer a
ficha de interpretação (pp. 126127) *

Matemática

. .Estudar e fazer as tabuadas do 2,
4 e 10 no caderno

Expressões Artísticas

Estudo do Meio
Estudo das plantas (revisões)

5.ª feira
Matemática

.Resolver as questões do manual
(p.120 – perguntas 4 e 5)

Português

6.ª feira
Português

.Ouvir ler a história “João e o pé
de feijão”
https://www.youtube.com/watc
h?v=dbwquQI5utI

Estudo do Meio

.Escrever um texto no caderno
(O caracol e a folha de alface)

.Revisão: voltar a ler/completar e
retirar para o caderno a
informação/frases mais
importantes das pp. 83 e 84 do
manual (resumo)

Trabalho de Projeto

Exp. Ed. Físico-Motora

.Pesquisar informação sobre a
alface e fazer o seu Bilhete de
Identidade (dizer se é planta
espontânea ou cultivada; n.º de
partes constitutivas; qual a sua
utilidade; em que ambiente
vive...desenho da planta)

.Construir flores com caixas de ovos
https://cascavilha.com.br/site/mun
do-simples/artesanato-flores-decaixa-de-ovo/

.Pesquisar informação sobre a
alface e fazer o seu Bilhete de
Identidade (dizer se é planta
espontânea ou cultivada; n.º de
partes constitutivas; qual a sua
utilidade; em que ambiente
vive...desenho da planta)

https://www.youtube.com/watch?v=m
mq5zZfmIws&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR21gfLfBeryi5jr10nO1OKgaOW4SbRc0jAFBg_qHi6XdCmPK9
C3q1yLqU

Hora de apoio com o professor

Hora de apoio com o professor

Hora de apoio com o
professor

Hora de apoio com o
professor

Outras sugestões:
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com

.Jogo da cadeira
OU
Realizar alguns exercícios de:

(Manuais adotados_ PLIM)

Fazer o jogo cálculo mental de matemática https://www.supertmatik.net/app/cartas/
Ouvir a história da menina gotinha de água: https://www.youtube.com/watch?v=jHlJjNur5Dc
@GoreteFonseca
www.quadroegiz.com

