Instituto Educacional Londrina
Telefone: (031)3637-0897
E-mail: institutolondrina@gmail.com
HORÁRIO DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
4º BIMESTRE - 2018
DIA
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Segunda-Feira
Terça-Feira
Quarta-Feira
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira

DATA
29/11/2.018
30/11/2.018
03/12/2.018
04/12/2.018
05/12/2.018
06/12/2.018
07/12/2.018
10/12/2.018
11/12/2.018
12/12/2.018

2° ANO - 202
TIA CLEUZA

DISCIPLINA
Geografia
Português
História
Inglês
Literatura
Matemática
Ciências
Produção textual
Artes
Ditado de frases, números e fatos.

MATÉRIAS DAS AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

CONTEÚDOS

■ Texto – Interpretação
■ Ortografia: Encontro consonantal com r e l, g e c, ce, ci e ç, os sons do x.
Português e
■ Gramática: Adjetivo, artigo, sílaba forte ( oxítona, paroxítona, proparoxítona), masculino e
Ortografia
feminino.
■ Números: Escrita dos numerais por extenso. ( Envolvendo classe dos milhares ). Antecessor,
sucessor, ordem crescente e decrescente. Números pares e ímpares.
Queridos pais e responsáveis: Reserve um tempo para estudar com seu (a) filho (a). Serão
■ Sequência numérica ( de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5...)
feitas também
revisões
em sala
de aula.(com
Nãoreserva
deixe “pegar
que se
esqueçatrês
do vezes”
LÁPIS,) eTESOURA,
COLA,
■ Adição
(de elevar)
, subtração
emprestado
multiplicação
dos
APONTADOR,
RÉGUA,
BORRACHA
E
DOS
LÁPIS
DE
COR
(APONTADOS).
A
bolsinha
será
enviada
fatos de 2 e 3.
Matemática
para reposição
dos lápis
estão pequenos.
■ Multiplicação
na que
organização
retangular.
■ Dobro, triplo e metade.
■ Interpretação de gráficos e tabelas.
■ Divisão
■ Nomes dos termos da adição, subtração e multiplicação.
■ Tangran
■ Volume ( litro )
■ Probleminhas envolvendo conteúdos estudados.
■ As paisagens ( natural e cultural)
■ Pecuária e agricultura
■ O espaço rural
■ Transformação da paisagem
Geografia
■ O espaço urbano

História

Ciências
Literatura
Artes
Inglês

Produção

■ Com que roupa. ( Roupas e mais roupas)
■ Falando de trabalho (A importância do trabalho e
as profissões em diferentes épocas ).
■ Eram assim que se vestiam.

■ Trabalho na infância.
■ Proclamação da República.
■ Dia da Bandeira Nacional.

■ O ar à nossa volta. ( camada de ar que envolve a ■ O solo que sustenta.
Terra, a energia que vem do ar, o ar e a nosso ■ Preservando os recursos naturais. (
saúde, efeito estufa).
Preservar para não faltar, os 4 Rs)
■ A água que dá vida. ( água potável, poluída)
■ Livro: O Pequeno Príncipe
■ Interpretação do livro e ilustração.
■ Atividades envolvendo diversos gêneros textuais.
■ Reproduções em série.
■ O kirigami
■ Lasar Segall
■ O origami
■ A fotografia ( a gravura, a matriz )
■ O teatro
■ Unit 8 – What are you doing? Páginas: 84 a 88.
■ Days of the week.
■ Rooms of the house.
■ Toda matéria do caderno de inglês.
■ Textos opinativos.
■ Panfletos
■ Produção de textos.
■ Lista de atitudes.
■ Elaboração de frases.

Boa tarde,
Você está recebendo o bloco de trabalhos de revisão do 4º bimestre, este tem
como objetivo auxiliar nos estudos para as provas bimestrais que já se aproximam.
Orientações:
 Faça as atividades com calma e capricho em seu caderno.
 Todos os trabalhos devem ser feitos no caderno de sua respectiva disciplina.
 Faça margens e passe um traço de lápis de cor e régua a cada questão
resolvida.

CALENDÁRIO DE ENTREGA DOS TRABALHOS
Geografia
História
Ciências
Artes

29/11/2.018
03/12/2.018
07/12/2.018
11/12/2.018

Atenção! Nas disciplinas de matemática e português, serão aplicadas atividades de
fixação e revisão na sala de aula.
O caderno de caligrafia será avaliado nas disciplinas de português, produção e
literatura. Trazê-lo completo dia 30/12/2.018.
O Projeto leitura será realizado no dia 08 de dezembro às 17:30, sendo distribuídos
5,0 pontos em todas as disciplinas no 4º bimestre.
Os alunos devem estudar não somente os trabalhos, mas também nos cadernos de
sala e de para casa e fazer as leituras dos textos no livro.
À professora:
Cleuza Farias

