
 
 
 

 
 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 01 a 05/03/2021 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 16h16 

 

 

 

 

Segunda-feira dia: 01/03 

 Acolhida 

 

 Deixar separado para a aula os 

seguintes materiais: 

 Livro de português. 

 Páginas 12, 13, 15, 16, 17 e 18. 

 

 Para casa:  

 
No link abaixo segue o Comunicado 03, informando a suspensão 

das atividades presenciais 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.co

m.br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf  

 

Atividades da semana para impressão: 

 

Clique aqui para acessar a atividade das placas. 

 

Clique aqui para acessar a atividade de Geografia. 

 

Clique aqui para imprimir o camaleão. 

 

 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.com.br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf
https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.com.br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/placas-2ab-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/a-familia-2ab-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/camaleao-1-5-s4.pdf


 Livro de português páginas 19 e 20. 

 Para a próxima aula trazer o livro de Matemática. 

 

 

Terça-feira dia: 02/03 

 Acolhida 

 Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Livro de matemática páginas 14, 15, 16, 17, 

18 e 19. 

 

 Para casa:  

 Livro de matemática página 19, exercício 5. 

 Para a próxima aula trazer o livro de 

Português. 

 

Quarta-feira dia: 04/03 

 Acolhida 

 Deixar separado para a aula os seguintes 

materiais: 

 Livro de português páginas 21, 22, 23, 25. 

 

 Para casa:  

 Livro de português páginas 24. 

 Para a próxima aula trazer o livro de 

Ciências. 

 

 

Quinta-feira dia: 05/03 

 Acolhida 

 Deixar separado para a aula os seguintes 

materiais: 

 Livro de ciências páginas 8, 9, 10, 11,12 e 13 

e 15. 

 

 Para casa:  

 

 Livro de ciências páginas 14. 

 Para a próxima aula trazer o livro de geografia e caderno de 

geografia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Starter Unit - (Welcome!) 

 Unit 1- (My Favorite Toys). 

 Hello Book page 6 and 7. 

 

 

Literatura 

 Para a aula de Literatura dessa semana vamos precisar dos seguintes 

materiais: 

*Tesoura; 

*Cola; 

*Papéis coloridos (retalhos) 

 Os estudantes poderão desenhar ou imprimir o camaleão. 

 Clique aqui para imprimir o camaleão. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 02/03 e 03/03 teremos nossa aula 

de musicalização: 

2ºB: 02/03 – às 14h10 

2ºA: 03/03 – às 10h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; atividades “qual será o instrumento 

musical que está na sacola? ” O que é o som? 

 

 

Sexta-feira dia: 06/03 

 Acolhida 

 Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Livro de geografia páginas 8, 9, 10, 12 e 13. 

 

 Para casa:  

 Livro de geografia 

 Realizar a atividade da página 11, exercício 3 no caderno de arte. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/camaleao-1-5-s4.pdf


Educação Física 

 Conteúdo: Coordenação Motora Global. 
 

DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

01/03 a 01/05 

 

- Coordenação motora global. - Uma bola que seja leve e 

que pingue. 

 
Aula 01 

Terça- feira 

Aula 02  

Quinta-feira 

- Coordenação motora global. - Algo que se assemelhe ao 

bambolê ou o próprio 

arco/bambolê. 

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 

profsara@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. 
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