Tre-Le-Lê Creche Escola

Data 28/9/2020 à 02/10/2020

Nome: ____________________________________________

Ano escolar: 2º

Roteiro semanal da aula de Matemática - Professora: ______________________

Matemática em ação!
Sejam muito bem-vindos, queridos alunos! Vocês e seus familiares estão bem? Acompanhem
nosso roteiro de aula de acordo com cada um dos dias que teremos nosso meet, acessando ao
nosso vídeo.

28/9/2020 – Segunda-feira – Aula pelo Meet (Turmas 2º ano A/E/C)
30/9/2020 – Quarta-feira – Aula pelo Meet (Turma 2º ano B)
 Diálogo sobre o vídeo “Multiplicação” postado dia 24/9/2020;
 Dinâmica da tabela animada;
 Atividade de aula para realizar no meet, ficha de aprendizagem 1, disponível no site da
escola. Caso não tenha como imprimir, os exercícios podem ser copiados em uma folha ou no
caderno que tenha em casa. Livro de Matemática página 171;
 Estudando em casa: Trabalho avaliativo de Matemática
Durante a aula no Meet a educadora explicará as páginas 154 e 155 do livro. Os alunos
iniciarão os exercícios com o auxílio da educadora e depois terminarão os exercícios em casa. Após
a realização das páginas 154 e 155 o responsável precisará tirar uma foto dos exercícios e enviar
para o e-mail da educadora. O prazo para a entrega da atividade é até o dia 07/10. O estudando em
casa deverá ser realizado após a aula do Meet.

29/9/2020 – Terça-feira – Videoaula
Vídeoaula – Multiplicando por 5 com tia Thayane. Disponível no site da escola.

30/9/2020 – Quarta-feira – Aula pelo Meet (Turma 2º ano E)
02/10/2020 – Sexta-feira – Aula pelo Meet (Turmas 2º ano A/B)
05/10/2020 – Segunda-feira – Aula pelo Meet (Turma 2º ano C)
 Dinâmica da tabela animada;
 Atividade de aula para realizar no Meet, páginas: 172, 173 e 174.
 Estudando em casa, ficha de aprendizagem 2, disponível no site da escola. Caso não tenha
como imprimir, os exercícios podem ser copiados em uma folha ou no caderno que tenha em
casa. O estudando em casa deverá ser realizado após a aula do Meet.

24/9/2020 – Quinta-feira – Vídeoaula
Vídeaula – Dobro e triplo com tia Thayane. Disponível no site da escola.
________________________________________________________________________________
É isso aí galerinha, por essa semana é só! Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail
das educadoras. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho.
Bons estudos!

