
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams 

De segunda a sexta-feira 

 

           2º A – 07h20min às 11h50min Intervalo 9h:14 às 9h40 

 

2º B – 13h20min às 17h50min Intervalo15h50 às 16h26 

 
 

Semana: 08 a 12/02/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 

 

Segunda-feira dia: 08/02  

Acolhida- Dinâmica lata da alegria 

  

Dinâmica das emoções-  

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ 1 folha sulfite 

✓ Lápis de cor 

✓ Tesoura 

✓ Estojo com lápis e borracha 

✓ Caderno de português 
 

 

 

 

Terça-feira dia: 09/02  

 Acolhida 

 

Para essa aula os estudantes que acompanharão online deixar 

previamente recortados os círculos no papel colorido conforme o modelo 

(aprox. 8cm de diâmetro), caso não tenham o papel colorido (criative) 

recortem no sulfite branco e depois o estudante pode colorir. 



✓ Cola 

✓ Tesoura 

✓ Estojo com lápis e borracha 

✓ Caderno de Arte 

 

Segue exemplo: 

 

 
 

Regras e combinados da turma 

 

Para casa: 

Caderno de português- anexo 1- vogais e consoantes. 

Clique aqui para imprimir a atividade. 

 

 

Quarta-feira dia: 10/02  

Acolhida 

 

Para essa aula os estudantes que acompanharão online deixar 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/as-vogais-2ab-s1.pdf


previamente impresso a folha de abertura dos cadernos de português e 

matemática. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade de abertura dos cadernos. 

 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ Caderno de arte 

✓ Caderno de matemática 

✓ Caderno de português 

✓ Estojo  

 

Para casa: 

Caderno de Matemática- anexo 1- anexo 3 sequência numérica 1 ao 30. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade. 

 

 

 

 

 

Quinta-feira dia: 11/02   

Acolhida 

 

Para essa aula os estudantes que acompanharão online deixar 

previamente impresso a folha de abertura do caderno de História e 

atividade de português – juntando sílabas 

 

Clique aqui para imprimir a atividade de português. 

 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ Caderno de História. 

✓ Caderno de português. 

 

 

 

 

Sexta-feira dia: 12/02 

Acolhida 

Para essa aula os estudantes que acompanharão online deixar 

previamente separado revistas ou livros usados para recorte. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/as-capas-2ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/resolva-cole-2ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/complete-matematica-2ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/silabas-2ab-s1.pdf


 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ Caderno de Matemática. 

✓ estojo. 

✓ Revistas ou livros usados de recorte 

✓ Cola. 

✓ 1 palito de sorvete ou de churrasco. 

✓ Tesoura. 

✓ Lantejoula, glitter, cola colorida para decorar. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade de arte – máscara de carnaval. 

 
 

 

 

 

Inglês 
 

✓ Acolhida aos alunos. 

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Adequação Sociolinguística 

✓ Estabelece contatos sociais básicos, utilizando as fórmulas de delicadeza 

adequadas mais simples do cotidiano (saudações, apresentações e 

despedidas em inglês.) 

✓ Games and Plays (jogos e brincadeiras). 

✓ Material necessário :livro de Inglês, pág-131(Happy Valentine´s Day). 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Reconhecimento corporal e Combinados de Ed Física. 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 

08/02 a 12/02 - Regras e combinados de 

Educação Física. 

- Reconhecimento corporal.  

-Não necessita de 

nenhum material. 

 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de 

membros superiores e inferiores. 

✓ Clique aqui para acessar os combinados com a turma 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/e-carnaval-2ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/educ-fisica-1-5-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/educ-fisica-1-5-s1.pdf


Música  

✓ Olá estudantes e familiares, sejam bem-vindos a mais um ano letivo. No 

dia 09/02 teremos nossa aula de musicalização: 

 

2ºA -10h10 

2ºB - 14h10 
 

✓ Conteúdo: Apresentação do professor e estudantes; repertório de 

canções; brincadeira da estátua. 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profamanda@colegiovsjose.com.br 

profellen@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 
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