
 

        INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
 

CONTEÚDOS PARA ESTUDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS 

 
2osANOS A e B –  1º TRIMESTRE 2019 

Profª: Juliana – 2ºA         Profª: Cristina – 2ºB  

Segunda-feira 
25/02 

MATEMÁTICA 
Páginas: 8 até 27 
Conteúdos: Escrita com números e palavras; 
realizando contagens; situação problema com 
adição e subtração. 

Terça-feira 
26/02 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Páginas 8 até 26 
Conteúdos: O que são fábulas; interpretação de 
fábula e sua moral; alfabeto; encontros vocálicos e 
consonantais; separação de sílabas e cruzadinha. 

Quarta-feira 
27/02 

LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA) 
Páginas 5 até 34 
Conteúdos: O alfabeto; ordem alfabética; encontro 
vocálico; ortografia correta de palavras com b/p e 
c/g. 

Quinta-feira 
28/02 

CHN (CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA) 
 
Páginas: 8 até 38 
Conteúdos: Identificando os ambientes e suas 
transformações; reconhecendo características de 
cada ambiente; o que é paisagem e o que compõe 
cada ambiente; seres vivos; elementos não vivos 
naturais; elementos não vivos artificiais; diferenças 
entre as paisagens; características do campo e da 
cidade; as diferentes formas de colheita; mudanças 
de transportes com suas evoluções. 

 

 

Segunda-feira 
11/03 

MÚSICA 

Conteúdos: Livro páginas 06 a 18 e 78 a 82 – 

Noções elementares de música; clave; pauta; figuras 

(valores positivos e negativos); compasso; posição 

correta, nomenclatura e como tocar a flauta; 

respiração, sonoridades; sílaba TÊ; Quadro das 

principais posições. Folha de atividade. Música “O 

Pastorzinho”. TRAZER A FLAUTA E LÁPIS DE 

COR. 

Terça-feira 
12/03 

ENSINO RELIGIOSO 
Páginas 8 até 19 
Conteúdos: A família; valores da família; os gostos 

da família; certidão de nascimento. 

Quarta-feira 
13/03 

INGLÊS 
Conteúdos: hello / Hi - Cumprimentos 
Say the names- dizer os nomes 
O uso do Yes/ No 
numbers/ Números 
Trabalhar com os cumprimentos e as 
apresentações. 
Vocabulário de família 
Expressar o YES e o NO 
Saudar e perguntar o nome do amigo 
Estudar as cores 

Quinta-feira 
14/03 

ARTE 

Livro “A sombra de Meili” 

Conteúdos: Atividades relacionadas ao livro: 

 Leitura e interpretação da história; 

 Informações do livro contidas na capa; 

 Estudo das obras trabalhadas e informações 

do autor (biografia). 

 

 

 


