
 
 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 
Semana: 26 a 30/04/2021 Ano: 2º Turma: A/B 

 

 

Atenção: 

 

Prezada família, 

Não atingimos as páginas previstas conforme consta no cronograma de 

avaliações nas disciplinas de História e Geografia. 

Sendo assim, as páginas para estudo dessas avaliações são: 

História (26/04): páginas 10 até 29. 

Geografia (30/04): páginas 10 até página 35. 

As avaliações serão feitas simultaneamente com os estudantes presenciais e os 

estudantes on-line. Pedimos a colaboração de todos para que os estudantes 

não realizem a avaliação antes da aula. 

Atenciosamente 

Professoras Amanda e Ellen 

 

Clique aqui para imprimir as avaliações da semana e atividade: 

 

Atividade de Português Sílabas 

 

Avaliação de Geografia 

 

Avaliação de História 

 

 

 

 

 

 

Dia 26/04/2021- Segunda- feira 

 Acolhida e agenda. 

 Avaliação de história 

 Conteúdo: Cada pessoa é única (Unidade 1).  

Amigos aqui e ali (Unidade 2). 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/silaba-2ab-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geo-avali-2ab-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/hist-avali-2ab-s12.pdf


 

 Livro de geografia páginas 32, 33, 34 e 35. 

 Conteúdo: Tipos de moradias. 

 

             
 

Atividade avaliativa. Realizar no caderno de geografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 27/04/2021-Terça-feira 

 Acolhida e agenda. 

 Livro de português páginas 81, 90, 91, 92, 93, 94 e 95. 

 Conteúdo: A sílaba 

 

 
 

Caderno de português 

Atividade em anexo sílaba 

 

Dia 28/04/2021- Quarta-feira 

 Acolhida e agenda. 

 Livro de matemática páginas 66, 67, 68, 69, 72 e 73. 

 Conteúdo: espaço e forma. 

 

PROCURE EM REVISTAS, JORNAIS OU INTERNET, DUAS IMAGENS DE TIPOS 

DE MORADIAS DIFERENTES QUE EXISTAM AO REDOR DO MUNDO. 

RECORTE E COLE NO SEU CADERNO. ESCREVA UMA LEGENDA PARA CADA 

IMAGEM, COM O NOME DO LOCAL ONDE EXISTE ESSA MORADIA E UMA 

CARACTERÍSTICA DA CONSTRUÇÃO. 

ESSA ATIVIDADE DEVE SER ENVIADA ATÉ O DIA 04/05 NO E-MAIL DA SUA 

PROFESSORA REGENTE. 



 
 

Livro de matemática páginas 70 e 71. 

Conteúdo: sólidos geométricos. 

 

 

Dia 29/04/2021 - Quinta-feira 

 Acolhida e agenda. 

 Livro de português páginas 95, 96, 97, 98, 99 100 e 101. 

 Conteúdo: Tipos de sílaba. 

 

 

 
Estudar para a avaliação de Geografia  

Conteúdo: As famílias (Unidade 1); As moradias (Unidade 2). 

 

Dia 30/04/2021- Sexta-feira 

 Acolhida e agenda. 

 Avaliação de Geografia. 

 Conteúdo: As famílias. As moradias. 

 Caderno de português 

 

 
Livro de matemática lição de casa. Páginas 23 e 24. 

Conteúdo: Adição e subtração. 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 28/04 e 30/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

2ºB: 30/04 - às 13h20 

2ºA: 28/04 – ás 10h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; família dos instrumentos (conhecendo 

novos instrumentos musicais). 

 Material Necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais para aula desta semana: 

 3 folhas inteiras de papéis coloridos; 

 Retalhos de papéis coloridos; 

 2 palitos de churrasco; 

 Cola;  

 Tesoura; 

 Lápis  

 Régua. 

 

 

 

 

Curitiba, 30 de abril de 2021. 
Prezada família, 
Conforme previsto em nosso cronograma, dia 07/05 
realizaremos uma atividade avaliativa de Arte integrada com 
Ciências (Boneco de alpiste). 
O estudante deverá trazer até nessa data: 

 1 meia calça fina usada, pode ser meia fina ¾. 

 1 pacote pequeno de serragem (para Hamster). Pode 

ser encontrado em aviários. 

 50 g de sementes de alpistes. 

 1 par de olhos móveis tamanho médio ou grande. 

Desde já agradecemos a colaboração! 

 
Atenciosamente! 
As professoras. 
 



Inglês 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book  

 Unit 2(THE BROWN´S HOME) 

 Color and Say. 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening comprehension.  

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Habilidade 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 

- Ritmo e habilidades motoras básicas. 
 

 

- 01 Cadeira. 

Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Habilidades motora básicas. - Não precisa de 
material. 
 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 
 

 

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 

profsara@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
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