
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

  Semana: 07 a 11/06 /2021 Ano: 2º  Turma: B/C 

 
 

HORÁRIO 2ºA - MANHÃ 
Horário  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

07:20 Português Matemática História Português Bingo 

08:10 Português Matemática História  Ed. Física  Bingo 

09:00 Português Ed. Física Inglês Literatura Confraternização 

junina 

09:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

10:10 Geografia Caligrafia Arte Português Confraternização 

Junina 

11:00 Geografia Caligrafia Arte Atividade 

lúdica 

Arte 

 
HORÁRIO 2ºB - TARDE 
Horário  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

13:20 Português Matemática Inglês Português Musicalização 

14:10 Português Matemática História Português Bingo 

15:00 Literatura Caligrafia história Atividade 

lúdica 

Bingo 

15:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

16:10 Geografia Ed. Física Arte Atividade 

lúdica 

Confraternização 

Junina 

17:00 Geografia Caligrafia Arte Ed. Física Arte 

 

 

Materiais necessários para a semana: 
Terça-feira: material dourado 

Quarta-feira: 1 garrafa pet vazia de 500ml com tampa (fazer um furo na 

tampa para que passe o canudo). 

1 canudo descartável (os estudantes presenciais não precisam trazer pois 

temos na sala). 



Durex ou fita crepe. 

Tesoura. 

Lápis de cor. 

Canetinha. 

Cola líquida. 

 1 palito de churrasco, cola, lápis de cor, canetinha e tesoura.  

Quinta-feira: 1 palito de churrasco, cola, papel colorido, lápis de cor, 

canetinha e tesoura.  

Sexta-feira: Vir caracterizado com traje junino e trazer um lanche típico 

junino para lanchar individualmente. 

 

Clique aqui para acessar o cronograma de avaliações do 2º trimestre. 

 

 

Clique aqui para imprimir as atividades em anexo da semana. Somente 

os estudantes on-line.  

 

 

Clique aqui para acessar a atividade do bingo. Atenção: escolha e 

imprima apenas 1 cartela. 

 

 

Clique aqui para imprimir o bilhete da atividade avaliativa de Ciências. 

 

 

Segunda-feira - 07/06 

Acolhida; 

 Agenda; 

 Correção da tarefa. 

Português 

 Páginas 140, 141 e 142. 

 Conteúdo: Leitura e interpretação de texto (O ar e o vento). 

 Material: livro de português 

 

Geografia 

 Apresentação da atividade avaliativa página 53.  

 Conteúdo: Mapa mental 

 Material: atividade realizada na cartolina 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/crono-2ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/juninas-2ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/juninas-2ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bingao-2ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bingao-2ab-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-avali-2ab-s18.pdf


 

 

 Livro de geografia – caderno de atividades 

 Páginas 11 e 12. 

 Conteúdo: As escolas. 

 

 

Acolhida; 

 Agenda; 

 Correção da tarefa. 

Matemática 

 Páginas: 90, 91 e 93. 

 Conteúdo: As dezenas e outros números. 

 Material: livro de matemática e material dourado. 

 

 

 Caligrafia 

 Páginas: 25, 26 e 27. 

 Conteúdo: Traçado das consoantes e ordem alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livro de matemática. 

 Página:92 

 Conteúdo: Unidades e dezenas/ material dourado. 
 

 

Quarta- feira - 09/06 

Acolhida; 

 Agenda; 

 Correção da tarefa. 

História 

 Páginas: 46 e 48. 

 Conteúdo: as famílias 

 

Arte 

 Confecção da garrafa pula-pula junino. 

 Material: 

Terça- feira - 08/06 



 1 garrafa pet vazia de 500ml com tampa com um furo para passar 

o canudo. 

 1 canudo descartável (os estudantes presenciais não precisam 

trazer pois temos na sala). 

 Durex ou fita crepe. 

 Tesoura. 

 Lápis de cor. 

 Canetinha. 

 Cola líquida. 

 Molde do balão e nuvens. 

 
 

 

 

 

 

 Livro de história 

 Página:47 

 

 

 

Quinta-feira - 10/06 

Acolhida; 

 Agenda; 

 Correção da tarefa. 
 

 

Português 

 Conteúdo: 

 Material: caderno de português 

 Conteúdo: Leitura e escrita da canção, sílabas e rimas. 

 

Copiar no caderno. 

 

Colégio Vicentino São José. 

Curitiba, 10 de maio de 2021. 

 



 
 

 

1- SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS RETIRADAS DA 

CANÇÃO. 

 

BALÃO- 

 

CÉU- 

 

LINDO- 

 

FOGUEIRA- 

 

2- COMPLETE AS RIMAS DA CANÇÃO. 

GAROA RIMA COM _________________________ 

SÃO JOÃO RIMA COM _______________________ 

 

 

 

 

 Atividade do espantalho 

 Material: molde do espantalho, 1 palito de churrasco. 

 Lápis de cor, tesoura, canetinha e cola. 

 

 
 

 

 

 



 

 Caderno de matemática 

 Anexo 01- Dezenas 

 LEMBRETE: Amanhã vir caracterizado com roupa junina e trazer o 

lanche individual típico junino. 

 

Sexta- feira - 11/06 

Acolhida; 

 Agenda; 

 Correção da tarefa. 

Português 

 Bingo das sílabas 

 Material: cartela do bingo e caderno de português. 

 Após brincarmos de bingo, estudantes irão escrever algumas palavras 

utilizando as sílabas de sua cartela do bingo.  

 

 

Arte 

 Quebra-cabeça junino 

 Material: caderno de arte e anexo. 

 

 

 

 

 

 

 Livro de arte página 31. 

 Conteúdo: Pintura ao ar livre. 

 

 

Inglês  

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK  

 UNIT 3(GOOD AFTERNOON, TEACHER!) 

 READ AND WRITE. 

 

 

Música 

  Olá estudantes e familiares, nos dias 09/06 e 11/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

2ºB: 11/06 – às 13h20 

2ºA: 09/06 – às 10h10 



 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos da festa 

junina; Música e Cinema. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a história “Quero um abraço, o que é que 

eu faço? (Ana Maria Machado). 

 Sem materiais para essa aula. 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Atividades juninas. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

 

- Dança e criação de 

brincadeiras. 

- Apenas para quem está em casa 

segue a sugestão de materiais, não 

são necessários todos. 

- Latas, garrafas pets, rolinhos de 

papel, Balde ou caixa de papelão, 

bolinha pequena ou bola de meia. 

Iremos juntos criar sugestão de 

atividades juninas para quem está 

em casa! 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

 

- Tapete junino 

(dança). 

- 02 folhas sulfite e 01 durex. 

 

 

 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
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

