
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 03 a 07/05/2021 Ano: 2º Turma: A/B 
 

 
 

Queridas famílias, 

 Segue os horários das aulas do 2ºano A e do 2ºano B. 

 
HORÁRIO 2ºA - MANHÃ 
HORÁRIO  SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

07:20 Português  Matemática  Português Matemática Ciências  

08:10 Português Matemática  Português  Ed. Física  Ciências 

09:00 Português Ed. Física Inglês Literatura Caligrafia 

09:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

10:10 Ciências Arte Musicalização   Matemática Caligrafia 

11:00 Ciências Arte História Lab. Ciências Português 

 
HORÁRIO 2ºB - TARDE 
HORÁRIO  SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

13:20 Português  Matemática  Inglês Matemática  Musicalização 

14:10 Português Matemática Português Lab. 

Ciências 

Ciências 

15:00 Literatura Arte Português Matemática Ciências 

15:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

16:10 Ciências Ed. Física Português Matemática Caligrafia 

17:00 Ciências Arte História Ed. Física Português 



 

Clique abaixo para imprimir as atividades em anexo da 

semana: 

 

Clique aqui para imprimir sua avaliação de Português. 

 

Clique aqui para imprimir a flor. 

 

Clique aqui para imprimir a tarefa de Matemática. 

 

Clique aqui para acessar sua atividade de Português. 

 

Clique aqui para acessar a atividade dos corações. 
 

 

 
Dia 03 de maio – Segunda-feira 

✓ Acolhida 

✓ Português 

✓ Avaliação de português 

✓ Material: Anexo 01 – Avaliação de português. 

 

 

✓ Arte 

✓ Confecção do cartão - Flor 

✓ Conteúdo: Cartão dia DAS MÃES 

✓ Material:  Anexo 02 - flor – folha sulfite, criativo colorido, estojo, cola e 

tesoura. 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/avali-port-2ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/flor-2ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/math-2ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/portugues-2ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/coracoes-2ab-s13.pdf


 

 

 
 

• Matemática 

• Conteúdo: Sólidos geométricos 

• Material: Anexo 03, caderno de matemática. 

 

 

 

✓ Acolhida.    

✓ Matemática. 

✓ Atividade avaliativa de matemática. 

✓ Conteúdo: Adição e subtração. 

✓ Material: Caderno de matemática. 

 

✓ Confecção do cartaz “Homenagem para a Mamãe”. 

✓ Material: 1 cartolina branca, tinta guache, pincel, uma camiseta para 

pintura. 

✓ Atenção os estudantes que realizarem a atividade on-line, favor tirar 

uma foto segurando a cartolina e encaminhar no e-mail de sua 

professora regente.   OBRIGADA! 

 

 
 

• Português 

• Caderno de português 

• Material: Anexo: 04 

 

 

 

Dia 04 de maio – Terça- feira 



Dia 05 de maio – Quarta- feira 

✓ Arte 

✓ Conteúdo: Lembrancinha para a mamãe. 

✓ Material: Anexo 5 - corações, palitos de sorvete, cola líquida, glitter, 

lantejoula, 5cm de fita de cetim ou barbante, lápis de cor e estojo. 

 

  
 

✓ Arte 

✓ Conteúdo: Pintura da garrafa pet 

✓ Material: 1 garrafa pet transparente - 2 litros, tesoura e cola colorida. 

✓ OBSERVAÇÃO: Antes de realizar a pintura deixar a garrafa recortada 

e com os furos conforme o exemplo apresentado 1° e 2° passo. 

 
 



 

 
✓ Livro de caligrafia 

✓ Conteúdo: Vogais 

✓ Página: 14 e 15 

 

 

Dia 06 de maio – Quinta-feira 

✓ História 

✓ Páginas: 06 e 07 

✓ Conteúdo: Você tem história 

✓ Material: Livro de história – caderno de atividades. 

 

 
✓ Laboratório de ciências. 

✓ Conteúdo: Lembrancinha para a mamãe. 

✓ Material: A garrafa que você pintou no dia anterior 1 muda de flor, 

terra e água. 

- Os estudantes que estiverem no presencial, não há necessidade de 

levar a muda de florzinha, pois o colégio fornecerá. 

 
 



 
 

• Livro de história - caderno de atividades. 

• Conteúdo: Amigos aqui e ali. 

• Página: 09 

 

 

Dia 07 de maio – Sexta- feira 

✓ Ciências / Arte 

✓ Conforme previsto em nosso cronograma, realizaremos a atividade 

avaliativa de Arte integrada com Ciências (Boneco de alpiste). 

✓ Material: 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. 
 

 
 

 

 

✓ Ensino religioso 

✓ 1º aula páginas: 100 e 101 

✓ 2° aula páginas: 22, 23, 24 e 25. 

✓ Conteúdo: Tradições religiosas. 

✓ Material: Livro de ensino religioso 

 



 
 

• Livro de caligrafia 

• Conteúdo: Dia das mães. 

• Página: 109 

 

 

Música 

✓ Olá estudantes e familiares, no dia 05/05 e 07/05 teremos nossa aula de 

musicalização: 

 

2ºB: 07/05 - às 13h20 

2ºA: 03/05 – às 10h10 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; família dos instrumentos (conhecendo 

novos instrumentos musicais). 

✓ Material Necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Celebrate Mother's Day! 

✓ Practice Mother's Day vocabulary.  

✓ Practice Mother's Day songs. 

✓ Make a Mother's Day card. 

✓ Hello Book 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história biográfica de Santa Luísa de 

Marillac, contada pela professora Lenir; 

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Manipulação com bolas, noção espacial e atividade dias 

mães motricidade fina. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 



DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça- feira 

 

- Manipulação com bolas e noção 
espacial. 

- 01 bola. 
 

Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Cartão dia das mães. - Tirar impresso o cartão, 
anexo ao roteiro, papel 
crepom ou papel 
vermelho, lápis de cor e 
cola. 
 
 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

Clique aqui para acessar o cartão de Dia das Mães. 
 

 

 

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. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/maes-edf-s13.pdf
mailto:profamanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profellen@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br

