
 

        INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
 

CONTEÚDOS PARA ESTUDO DAS AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS 

 
2osANOS A e B –  2º TRIMESTRE 2019 

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

09/08 
Sexta-feira 

Arte: Leitura e Interpretação da história "Dançando 
no espelho”. Informações da capa do livro, vida e 
obra de Romero Britto.  
Habilidades: Identificar os componentes da capa do 
livro. Reconhecer as obras do autor trabalhado. 
Compreender as informações da vida do autor que 
foi estudado. Identificar a sequência da história do 
livro trabalhado do trimestre “Dançando no espelho”. 

12/08 
Segunda-feira 

Música: Livro páginas 45 a 60 – figura da semínima 
e mínima; pausas; sinal de pausa. Quadro de notas 
e posições. Músicas para flauta. TRAZER A 
FLAUTA E LÁPIS DE COR.  
Habilidades: Identificar figuras e notas musicais no 
pentagrama; reconhecer sinais e símbolos musicais, 
tocar a flauta notas e música. 

13/08 
Terça-feira 

Português: Livro Edebê - páginas 83 até 86, 88 até 
91 e 93 até 105. 
•  Produzir narrativas a partir da observação de 
imagens. • Produzir narrativas em quadrinhos.  
• Compreender sentimentos como o medo e 
aprender a lidar com ele. • Refletir sobre as 
narrativas em forma de verso, explorando a 
musicalidade, o som, a grafia das palavras e as 
rimas. 

14/08 
Quarta-feira 

Inglês: folha entregue pelo professor. 

15/08 
Quinta-feira 

Port. Gramática: Livro - páginas 105 até 136. 
• Reconhecer e empregar corretamente sinais de 
pontuação. • Escrever ortograficamente corretas as 
palavras, compreendendo suas regras gramaticais.  

 

19/08 
Segunda-feira 

Matemática: Livro Edebê - páginas 116 até 135 e 
141 até 147. 
•  Organizar, registrar, interpretar e analisar 
informações em gráficos. • Ler, interpretar e resolver 
problemas envolvendo as ideias das operações, 
utilizando estratégias próprias e/ou números e/ou 
palavras. • Relacionar um grupo de 10 elementos a 
uma dezena de elementos. • Identificar o valor 
posicional dos algarismos em um número. •  
Decompor números por meio da escrita aditiva. • 
Reconhecer as cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. • Compor valores monetários, 
de diferentes maneiras, utilizando cédulas e 
moedas. • Realizar trocas de moedas por cédulas 
que representem o mesmo valor. • Ler, interpretar e 
resolver problemas que envolvam o sistema 
monetário brasileiro. 

20/08 
Terça-feira 

Ensino Religioso: Livro da edebê - páginas 49 até 
57. 
 •  Perceber que todos são diferentes e que há 
alguns que possuem necessidades especiais, 
assumindo atitude de respeito e reverência pelo 
outro. • Considerar que os conteúdos apreendidos 
na escola auxiliam na formação integral do ser 
humano, dando-lhe a chance de ser melhor. • 
Valorizar a profissão do educador, nutrindo 
sentimentos de gratidão por ser ele instrumento na 
aprendizagem da vida.   

21/08 
Quarta-feira 

CHN: Livro Edebê - páginas  108 até 141  
• Reconhecer a importância da tecnologia para a 
agricultura. • Compreender a diferença entre um 
produto orgânico e um não orgânico. • Identificar 
produtos in natura e produtos industrializados. • 
Identificar produtos de origem animal, mineral e 
vegetal.  • Conhecer as etapas da fabricação de 
alguns produtos. • Conhecer os tipos de animais 
criados na pecuária e as nomenclaturas dessas 
criações. • Conhecer as atividades desenvolvidas na 
agricultura, na pecuária e no extrativismo. • 
Identificar os tipos de extrativismo: mineral, animal e 
vegetal. • Reconhecer algumas causas e 
consequências do desmatamento. • Reconhecer a 
importância das árvores para a natureza e para o 
ser humano. 

 


