
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 22 a 26/02/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 
 

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 
 

     
CLIQUE NOS LINKS ABAIXO PARA IMPRIMIR AS ATIVIDADES 

DA SEMANA: 

 

Tarefa 22/02/2021 - Anexo 1 

 

Atividade diagnóstica de Português.  Anexo 2 

 

Caderno de Geografia - Anexo 3 

 

Poema da formiga - Anexo 4 

 

Observe o desenho e complete.  Anexo 5 

 

Atividade diagnóstica de Matemática. Anexo 6 

 

Atividade de Ciências. Anexo 7 

 

Atividade de Português – Formação de palavras. Anexo 8 

 

Atividade de Matemática – gráfico.  Anexo 9 

 

 
 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/acrostico-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/diagnostica-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geo-caderno-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/viriata-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/joaninhas-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/matematica-diag-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-borboleta-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/formando-palavras-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/a-mais-2ab-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/a-mais-2ab-s3.pdf


 

Segunda-feira dia: 22/02   
Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de Ciências. 

Para casa:  

 Caderno de Português 

 Atividade em anexo – 01. 

 

 

 

Terça-feira dia: 23/02 
Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de Geografia. 

 Caderno de Matemática. 

 Atividade em anexo – 02. 

 Atividade em anexo – 03. 

 Atividade em anexo – 08. 

 

Querida família. 

Neste dia iremos realizar a sondagem de português para os alunos que 

estão no presencial. 

Os alunos que estão on-line realizarão a atividade do anexo 08 com 

orientação da professora. 

 

 

Para casa:  

 Caderno de matemática. 

 
 

 

 

Quarta-feira dia: 24/02 
Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de português. 

 Atividade em anexo – 04. 

 

Para casa:  



 Para a aula de amanhã trazer o caderno de matemática. 

 
 

 

Quinta-feira dia: 25/02 
Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de Matemática. 

 Caderno de Ciências. 

 Atividade em anexo – 05. 

 Atividade em anexo – 07. 

 

Para casa:  

 Para a aula de amanhã trazer o caderno de português e 

matemática. 
 

 

 

Sexta-feira dia: 26/02 
Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de Português. 

 Caderno de Matemática. 

 Atividade em anexo – 06. 

 Atividade em anexo – 09. 

 

Querida família. 

Neste dia iremos realizar a sondagem de matemática para os alunos que 

estão no presencial. 

Os alunos que estão on-line realizarão a atividade do anexo 08 com 

orientação da professora. 

 

Para casa:  

 Para a próxima aula trazer o livro de português. 
 

 
 



 

 

 

 

Inglês  

 Starter Unit (Welcome!) 

 Toys (Brinquedos). 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book  

 Fun time 

 Let´s decorate your Hello Avatar. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 23/02 e 24/02 teremos nossa aula 

de musicalização: 

 

2ºB: 23/02 – às 14h10 

2ºA: 24/02 – às 10h10 
 

 Conteúdo: Repertório de canções; atividade de ritmo (criação, imitação 

e improvisação); o que é o som 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Coordenação Motora Fina e Global. 

DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

22/02 a 16/02 

 

- Coordenação motora Global. - Não precisa de material. 

 

Aula 01 

Terça- feira 

Aula 02  

Quinta-feira 

- Coordenação Motora fina. -Um rolinho de papel 

vazio. 

- Tesoura. 

- Caneta ou lápis. 

- Cola 

 

Volta à calma 

Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 



 

 

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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