
PERÍODO: 03 e 04/11/22 

DATA 

 

SÉRIE: 2º ANO ATIVIDADES 

 

03/11 
Quinta-feira                   

COMPONENTE CURRICULAR 
Língua Portuguesa 
 
 
 
História 
 
 
 
 
Matemática 
 
 
 
 
Ciências 

ASSUNTO: De conto em conto a gente faz de conta.  
CASA: Escrever no caderno, com suas palavras, o 
que é preconceito. 
 
 
ASSUNTO: Por meio do trabalho, as pessoas 
transformam a natureza. 
CASA: Estudar página 150. 
 
 
ASSUNTO: Figuras geométricas espaciais. 
CASA: Escolher 3 figuras espaciais e representá-las 
através de desenho. 
 
 
ASSUNTO: O dia e a noite. 
CASA: Estudar página 32, pesquisar e escrever sobre 
o dia e a noite. 
 

04/11 
Sexta-feira 

COMPONENTE CURRICULAR 

Língua Portuguesa 
 
 
Matemática 
 
 
 
 
Geografia  
 
 
 
Ciências 

ASSUNTO: Para compreender o texto.  
CASA: Leitura no boxe FIQUE SABENDO, nas páginas 
210 e 211 
 
ASSUNTO: Figuras geométricas espaciais. 
CASA: Estudar página 214, desenhar um cubo e 
escrever quantos vértices e quantas faces ele 
possui. 
 
ASSUNTO: Em cada lugar um modo de viver. 
CASA: Escrever, no caderno, o seu modo de vida. 
 
 
ASSUNTO: Por que existem os dias e as noites? 
CASA: Estudar página 33, pesquisar e escrever, no 
caderno, por que existem os dias e as noites? 
 
 

                                                              

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES- ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSORAS: ALDA E NELCELINE 

 

Observações: 

1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções; 

2. Atualizar atividades não concluídas em cadernos, livros e Plataforma; 

3. Segue, em anexo, carta de estudos relacionada à Mostra Cultural. 

 



 

EM 1991, FOI CRIADA UMA CENTRAL DE NOTÍCIAS, NA RUA DO EGITO. EXISTIA UNS 

EQUIPAMENTOS ONDE ERAM GRAVADAS UMAS NOTÍCIAS POR UNS LOCUTORES COMO: 

ELDA BORGES, LAURO LEITE, FERNANDO LEITE E DENIS MATIAS. 

 

 

 

►OBJETIVO GERAL: 

Conhecer a história e experenciar o cotidiano do espaço da Rádio Assembleia. 

 

►OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Ampliar conhecimentos a partir de pesquisas sobre o processo histórico; 

 

TEMA: XV MOSTRA CULTURAL: Assembleia Legislativa 

Kids: em foco  
 

 

2º ano 

Rádio Assembleia: Notícias nas ondas da rádio assembleia 



• Reconhecer o espaço de desenvolvimento do trabalho na rádio; 

• Conversar com os locutores sobre sua rotina de trabalho; 

• Vivenciar como profissional desta área através de gravações de notícias; 

• Discutir sobre a importância do radialista para a sociedade; 

• Destacar o valor e o surgimento do rádio; 

• Conhecer e produzir o gênero textual Notícias; 

• Desenvolver atividades a partir da história desta rádio; 

• Construir maquetes. 

 

 

                                          Cronograma de atividades 

Apresentação do projeto e preparação 

para o momento cívico. 

Agosto  

Pesquisas sobre a temática  Setembro   

Visitação ao Complexo de Comunicação  

Produção de cartazes e construção de 

maquetes 

Outubro  

Organização do ambiente de sala de aula 

para culminância do projeto 

Outubro  

Mostra Cultural  11 de novembro  

 

 Aprofundar conhecimentos através de pesquisas, sondagens e questionamentos, o que 

nos trouxe algumas informações da origem e processo de desenvolvimento de trabalho na 

rádio. Assim falou a Jacqueline Heluy:” - Em 1991, foi criada uma central de notícias, na rua 

do Egito. Existia uns equipamentos onde eram gravadas umas notícias por uns locutores 

como: Elda Borges, Lauro Leite, Fernando Leite e Denis Matias. Esse noticiário da 

Assembleia era impresso e enviado para as outras rádios de São Luís.  

Em 2015, surgiu a rádio online, então foi instituído a rádio Assembleia.  



Possui uma frequência em parceria com a rádio Senado, Assembleia em Foco, por duas 

horas.” 

 A partir das informações acima, compreendemos a importância da veiculação de notícias 

para esta instituição, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

 

 

Professoras: Alda Baldez e Nelceline Amaral 

  

 


