
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 19 a 23/04/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 
 

 

 

Clique abaixo para imprimir as atividades em anexo da semana: 

 

Atividade avaliativa do livro paradidático De volta para casa. 

 

Avaliação de Matemática. 

 

 

 

 
Dia 19/04/2021- Segunda-feira 

 Acolhida.    

 Apresentação da atividade avaliativa de história. 

  Conteúdo: Linha do tempo. 

 

 

 Geografia 

 Páginas: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 

 Conteúdo: As moradias  

 Materiais: Livro de geografia. 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/livro-avali-2ab-s11.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/livro-avali-2ab-s11.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mat-1trim-2ab-s11.pdf


 
 

Atividade avaliativa de Ensino religioso integrada com 

Filosofia. 

 
Vamos homenagear os profissionais da saúde que estão atuando na 

linha de frente Covid 19, e para que isso ocorra contamos mais uma vez 

com o auxílio das famílias. 

1° Querido aluno(a) faça um vídeo curto de 20 a 30 segundos 

agradecendo os profissionais da saúde pela dedicação em cuidar dos 

pacientes. 

2° Tire uma foto do seu rostinho usando máscara.  

 

3° Faça um desenho bem lindo e colorido para estes profissionais. 

 

Sejam criativos podem fazer desenhos e cartazes. 

 

 

     Envie a foto, o desenho e o vídeo no e-mail de sua professora regente até o 

dia 28/04. 

                                                               Obrigada! 

 

Dia 20/04/2021-Terça-feira 

 Acolhida. 

 Português 

 Conteúdo: Interpretação do livro “De volta para casa”. 

 Material: Anexo 01 – Atividade avaliativa de português. 

 Trazer o livro paradidático “De volta para casa”.  

 

 

  Ensino religioso 

 Páginas: 16, 18 e 19. 

 Conteúdo: Atenção aos sinais 

 Material: Livro de ensino religioso 

 



 
 

 Livro de geografia – Caderno de atividades. 

 Página: 9 e 10 

 Conteúdo: Dependências das moradias. 

 

Dia 21/04/2021- Quarta-feira 

 

 Feriado Tiradentes. 
 

Dia 22/04/2021 - Quinta-feira 

 

 Acolhida. 

 História. 

 Páginas: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. 

 Conteúdo: Resolvendo conflitos. 

 Materiais: Livro de história. 

 

 

   
 Laboratório de ciências. 

 Conteúdo: A mágica da borboleta. 

 Materiais: 1 folha sulfite e tinta guache. 

 

 

 



 Livro de história – Caderno de atividades 

 Página: 8 

 Conteúdo: Estar junto. 

 

Dia 23/04/2021- Sexta-feira 

 Acolhida. 

 Matemática 

 Materiais: Anexo 2 – Avaliação de matemática. 

 

 Caderno de arte. 

 Materiais: lápis de cor e massinha de modelar. 

 

 

 
 

 Livro de matemática – Lição de casa. 

 Páginas: 21 e 22 

 Conteúdo: Números e seus usos. 

 

Sugestões de links para jogos educativos 

 

ESCOLA GAMES 
 http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/?deviceType=co

mputer 

 http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/ 

 

 
 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 20/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

2ºB: 13/04 - às 14h10 

2ºA: FERIADO 
 Conteúdo: Repertório de canções; Figuras de tempo não convencionais; 

família dos instrumentos (conhecendo novos instrumentos musicais). 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/


 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a fábula “A minhoca e o leão”, com 

adaptação da escritora Ana Maria Machado; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Unit 2(THE BROWN´S HOME) 

 Hello Book. 

 Read and color. 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening comprehension.  

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Ritmo e habilidades motoras básicas.  

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 
DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 
MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

20/04/ 

- Ritmo e habilidades motoras básicas. - Não é necessário 
nenhum material. 

Aula          
02  
Quinta-feira 
22/04 

- Habilidades motoras. - 01 bexiga. 
 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

 

Atenção, estudantes 

  

Segue abaixo o vídeo tutorial atualizado sobre como acessar os recursos da 

Plataforma Teams. O vídeo também estará disponível no site do Colégio 

(www.colegiovsjose.com.br) e nas Tarefas de Casa de cada turma. 

https://youtu.be/lHnDlFmJhkw 

http://www.colegiovsjose.com.br/
https://youtu.be/lHnDlFmJhkw


 

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 

profcarilel@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

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

mailto:profamanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profellen@colegiovsjose.com.br
mailto:profcarilel@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br

