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1- Projeto Defenda-se.

2- Minecraft - Construtores em Ação.

3- Matemática Divertida.

4- Luz, Câmera e Leitores em ação.

Nossas vivências no Arqui – 2º ano

Foto da sala



Projeto Defenda-se

Nesse 
projeto, trabalhamos parte do 
livro Mina e suas Luzinhas no 

qual discutimos sobre os 
momentos que devemos estar 

em ALERTA diante de 
situações inseguras.



Minecraft - Construtores em Ação



HUMANIDADES E NATUREZA
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS

• Comparação dos sentidos humanos 
com os de outros animais.

• Posição do Sol em diferentes 
horários do dia.

• Instrumentos para a observação dos 
corpos celestes.



Matemática Divertida



MATEMÁTICA

3º Trimestre:

Resolução de problemas: 
adição, subtração, ideia da 

multiplicação, ideia da 
divisão.

Expandir o uso das 

representações da 

Linguagem Matemática.

ALGORITMO

E

ADIÇÃO COM 

REAGRUPAMENTO

Cálculo Mental

Trabalhar com 

quantidades maiores

(milhar)
MULTIPLICAÇÃO

(Introdução à 

Tabuada)



Luz, Câmera e 
Leitores em Ação



LÍNGUA PORTUGUESA
3º trimestre

Leitura e interpretação de 
diferentes gêneros 

textuais; produção de narrativas 
e trabalho com a oralidade.

Criar novos

conflitos e

desfechos no

desenvolvimen

to de contos

infantis.

Elaboração de

novas histórias,

utilizando

personagens

das histórias

clássicas.

Segmentação.

Desenvolver 

habilidades 

leitoras.

Regras 

Ortográficas

.

Localização de 

informações no 

texto; elaboração 

de respostas, de 

acordo com a 

compreensão

dentro do 

contexto;  

emissão de 

opinião em 

interação com o 

texto.

Uso da 

Letra 

Cursiva.

Uso de parágrafos 

e sinais de 

pontuação.





• PIS- Projeto de intervenção Social

Apresentação no Fórum



Regularidades ortográficas:



Regularidades ortográficas:



Regularidades ortográficas:



Dia da Família
31.08.2019



AVISOS GERAIS

2019

✓ Premiação da Olimpíada Canguru de Matemática na Mostra

Cultural - 21/09.

✓ Fórum com Crianças do PIS. Semana de 07 a 11/10.

✓ Recuperação Paralela - até dezembro, das 12h40 às 13h20.

✓Último dia de aula: 13/12.

✓Os alunos receberão o resultado final no dia 19/12.



Núcleo

• Mais aulas 
curriculares desde a 
Educação Infantil

• Intercâmbios 
acadêmicos

• Fluência em Língua Inglesa
• Exames de proficiência de 

Cambridge

• Ensino Médio Americano
• Dupla certificação

• Período Integral
• Perspectivas Globais
• Tecnologia de informação e 

comunicação



COM CAMBRIDGE    
INTERNATIONAL 



DIFERENCIAIS DO INTEGRAL

DO ARQUI

• Prédio próprio;
• Ambiente planejado e acolhedor;  



NAC



ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ

https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ


OBRIGADA(O)!



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019

✓ LÍNGUA PORTUGUESA

• * Leitura e interpretação de diferentes contos (clássicos, modificados e contemporâneos), textos explicativos,
notícias, poemas, lendas, cartão postal, canção.

• * Desenvolvimento de narrativas identificando situações iniciais, sequência de acontecimentos com conflito e
desfecho.

• * Segmentação de palavras.
• * Emprego de terceira pessoa, marcadores temporais, utilização de parágrafos e sinais de pontuação.
• * Oralidade e ampliação de vocabulário atentando à organização das ideias, volume, dicção e gesticulação.
• Ortografia:
• Transcrição de fala e/i, o/u
• Palavras terminadas por s e z – vez, fez;
• Letras surdas e sonoras (v/f, p/b e t/d);
• Regras contextuais (g/j, c/qu);
• M antes de P e B;
• R e S em final de palavras (partir, sumir, cadeiras);
• Revisão das regras contextuais trabalhadas durante o ano.
• * Tipos de letras – cursiva, de imprensa, maiúscula e minúscula.
• * Uso da letra maiúscula em nomes próprios e no início de frases.



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019

Dicas para desenvolver boa leitura e aperfeiçoar a escrita de textos

– Praticar a leitura, aperfeiçoando a compreensão, entonação e considerando
sinais de pontuação. Durante a leitura, grifar trechos que auxiliem na elaboração
das respostas. Elaborar respostas usando suas próprias palavras. Emitir opinião
com coerência se colocando no lugar da situação proposta.

– Procurar compreender o contexto sempre retomando na narrativa o início,
conflito e desfecho.

– Escrever diferentes narrativas caracterizando personagens e cenário.
– Todo conto é composto por início, conflito e desfecho. Utilizar marcadores de

tempo: mais tarde, certo dia, à noite...
– Praticar os movimentos da letra cursiva.



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019

✓ MATEMÁTICA
• Números (SND), operações, situações-problema e pensamento algébrico:

• Valor posicional;

• Composição e decomposição;

• Leitura e escrita até 1.000;

• Comparação de quantidades;

• Ordem crescente e decrescente;

• Antecessor, sucessor e números naturais entre outros dois números naturais;

• Número par e ímpar;

• Sequência numérica com e sem intervalos: sequência numérica de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 50 em 50 e de 100 em 100.

• Adição: conceito, ideias, sinal, estratégia pessoal, cálculo mental e algoritmo convencional com e sem reagrupamento.

• Subtração: conceito, ideias, sinal, estratégia pessoa, cálculo mental e algoritmo convencional sem recurso.

• Multiplicação: ideia, estratégia pessoal e tabuadas do 2 ao 5.

• Divisão: ideias e estratégias pessoais.

• Situações-problema convencionais e não convencionais envolvendo as ideias da adição, subtração, multiplicação e divisão de números 
naturais.



Grandezas e medidas:
• Medidas de tempo: ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês e ano;
• Funcionamento do relógio analógico;
• Medidas de valor: conhecer cédulas e moedas brasileiras e estabelecer relações 

entre elas.

Estatística e probabilidade:
• Tratamento da Informação: Coleta de dados.
• Leitura e construção de tabelas simples.
• Leitura e construção de gráficos em barras simples verticais e horizontais.

Geometria:
• Descrição e representação do espaço.
• Sólidos geométricos: 
• *Poliedros: paralelepípedo, cubo, pirâmide de base quadrada e triangular.
• Corpos redondos: cilindro, cone e esfera.
• Figuras geométricas planas: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.



Grandezas e medidas:
• Medidas de comprimento: medir comprimentos usando unidades de medidas 

padronizadas e conhecer diferentes instrumentos de medida de comprimento 
(régua, metro e fita métrica).

• Massa (grama e quilograma);
• Capacidade (litros e mililitros)

Simetria:
• Simetria de reflexão: identificar figuras simétricas e traçar eixos de simetria.



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019

✓ HUMANIDADES E NATUREZA

Representações e dinâmicas do Universo, do comportamento dos animais, das paisagens, dos espaços 
e suas transformações, desenvolvendo o cuidado com a natureza e os espaços de convívio, a fim de 
integrar-se à comunidade planetária.

• CIÊNCIAS:

Sentidos dos outros animais, Luz solar e fenômenos do Céu.

• GEOGRAFIA:

Paisagens e suas transformações pela ação da natureza e do homem.

• HISTÓRIA: 

Diferentes moradias, a sua moradia e  brinquedos e brincadeiras na ocupação desses espaços. 



CONTEÚDOS DO 3º TRIMESTRE

2019

✓ ENSINO RELIGIOSO

• Respeito às diferenças culturais e religiosas.

• Princípio da solidariedade e o critério da cultura da paz.

• Consciência ambiental na escola e na comunidade.


