Tre-Le-Lê Creche Escola

Data: 16/11/2020 à 19/11/2020

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.
Aula EXTRA pelo Meet
17/11/2020 – Terça- feira –> Turmas do 2º ano C/A/E (meninos)
 Diálogo sobre o vídeo “Quíntuplo” postado dia 22/10/2020;
 Atividade de aula, livro de matemática vol.2, páginas 181 e 182, ficha de aprendizagem 1 (o
arquivo contém 2 fichas de atividades para realizar na aula), disponível no site da escola e postado
no dia 26/10. Caso não tenha como imprimir, os exercícios podem ser copiados em uma folha ou no
caderno que tenha em casa.
 Atividade no caderno de técnica: Tangram
 Estudando em casa, livro de matemática vol.2, páginas 188 e 189.

16/11/2020 – Segunda-feira –> Aula pelo Meet- Turmas do 2º ano C/A/E (meninos)
19/11/2020 – Quinta- feira –-> Aula EXTRA pelo Meet -Turmas do 2º ano B/E (meninas)
Aula presencial
18/11/2020 – Quarta-feira –> Turmas 2º ano A/B/E/C
 Diálogo sobre o vídeo “Metade” postado dia 12/11/2020;
 Atividade de aula, registro no caderno de técnica e uma ficha de
aprendizagem (o arquivo contém 2 fichas de atividades para realizar na aula),
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.
ATIVIDADE LÚDICA AVALIATIVA:
Tabuada divertida do 3!
Os alunos deverão montar um relógio da multiplicação por 3 para
apresentar, conforme a sugestão de modelo disponível no site da escola. Use a
criatividade para colocar as mãos na massa! Segue a foto da sugestão do
relógio da tabuada divertida do 3.
A apresentação da atividade lúdica avaliativa será no dia:
 As turmas do 2º ano C/A/E (meninos) deverão apresentar no dia 23/11
pelo meet. Nesse momento a educadora realizará algumas perguntas
sobre a confecção e sobre a tabuada;
 Os alunos que estão tendo aula presencial, deverão apresentar no dia
25/11 na escola. Nesse momento a educadora realizará algumas
perguntas sobre a confecção e sobre a tabuada;
 As turmas do 2º ano B/E (meninas) deverão apresentar no dia 27/11 pelo meet. Nesse
momento a educadora realizará algumas perguntas sobre a confecção e sobre a tabuada
 Estudando em casa, livro de matemática vol.2 páginas 164 e 166. O estudando em casa
deve ser realizado após a aula.

17/11/2020 – Quarta-feira – Vídeo sugerido
 Vídeo sugerido – “Problemas de matemática para crianças - Soma e subtração”. Disponível
no Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps).

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!
______________________________________________________________________________

Atividades do caderno de técnica.

Tre – Le – Lê Creche Escola
Data: ___/11/2020
Técnica: Tangram.
O Tangram
Tangram é um quebra-cabeça chinês muito popular em todo o mundo. É
formado por 7 peças com formas geométricas que possibilitam a construção de
inúmeras figuras.
Tangram para a técnica no caderno.

Tre – Le – Lê Creche Escola
Data: ___/11/2020
Técnica: Completar a figura.
A metade
Metade é quando dividimos uma quantidade em duas partes iguais.

Modelo para a técnica no caderno: Completar a metade da maçã.

