Parnamirim, 04 de junho de 2018.
Srs. Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
O 2º trimestre está em andamento e a consolidação dos
conteúdos se torna muito importante. Observem atentamente as
datas, disciplinas e material a ser utilizado como fonte de estudo.
Contamos com a sua colaboração no acompanhamento das
atividades de casa e na apresentação de eventuais dúvidas.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
ROTEIRO DOS TESTES - 2º TRIMESTRE - 2 º ANOS
 Unidade 1 – Saneamento básico e saúde.
CHN
 Unidade 2 – Plantar... Colher... Morar, Cuidar!
18/06/2018
 Da p. 66 à 70, da 84 à 92, da 99 à 106, da 109
(Segunda - feira) até 112.
 Unidade 2 – Se você for inventor invente
Matemática
20/06/2018
( Quarta-feira)

 Da p. 94 à 96,da 100 à 103,da 109 à 113, da
124 até 138.
 Unidade 2- A Escrita e as Histórias
 Da p. 66 à 69, da 74 à 87, 98 à 110.

Aspectos gramaticais e ortográficos
 Interpretação de narrativas em prosa, verso e
imagens;
 Diferenciar versos e estrofes;
21/06/2018
 Uso da letra maiúscula e minúscula;
(Quinta-feira)
 Uso da letra H;
 Uso das letras ch/nh/lh;
 Sílaba e divisão de silábica;
 Noções de masculino e feminino;
Fontes de estudo: livros, cadernos e atividades xerografadas.
Língua
Portuguesa
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