
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 22 a 26/03/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 

 
 

Aula on-line – Plataforma Microsoft 

Teams 

De segunda a sexta-feira 

 

2º A – 07h20min às 11h50min – 

Professora Amanda 

 

2º B – 13h20min às 17h50min – 

Professora Ellen 

 

 

Clique abaixo para imprimir as atividades da semana: 
 

Matemática anexo 1 - Vamos jogar: é par ou ímpar? 

 

Atividade de Matemática, anexo 2. 

 

Atividade de Laboratório de Ciências, anexo 3. 
 

 

 
Segunda-feira dia: 22/03   

 

✓ Agenda 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ Livro de português 

✓ Caderno de português 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/jogando-2ab-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/conjunto-2ab-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/lab-cie-2ab-s7.pdf


Terça-feira dia: 23/03 
 

✓ Agenda 

                 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

✓ Caderno de matemática. 

✓ Anexo de matemática 1 

✓ Anexo de matemática 2 

 
 

 

Quarta-feira dia: 24/03 
✓ Agenda 

 

Deixar separado para a aula os seguintes 

materiais: 

✓ Livro de Ensino religioso 

✓ Caderno de história. 

 
 

 
 

 

 

Quinta-feira dia: 25/03 
✓ Agenda 

    

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 

✓ Livro de geografia 

✓ Livro de geografia -Caderno de atividades 

✓ Caderno de geografia. 

 

   
 

 

 



Separar os seguintes materiais para a aula de 

Laboratório de ciências. 
 

✓ Anexo da flor 

✓ Tesoura 

✓ Canetinha permanente 

✓ Vasilha/ pote com água. 

 
 

 

Sexta-feira dia: 26/03 

✓ Agenda 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 

✓ Livro de Arte 

✓ Caderno de português 

✓ Massinha de modelar 

 

 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE ARTE. 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 
✓ Colete folhas diversas no jardim (escolha as que têm a textura 

mais interessante). 

 

✓ 2 folhas sulfite 

 

✓ Giz de cera; 

 

✓ Tinta Guache; 

 

✓ Pincel; 

 

✓ Guardanapo (para limpar o pincel). 

 

 
 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 1(MY FAVORITE TOYS) 

✓ Hello Book. 



✓ Activity Book. 

✓ Listening and oral Practice. 

 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “Coelho de Páscoa bota ovo?”  

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, nos dias 23/03 e 24/03 teremos nossa aula 

de musicalização: 

2ºB: 23/03 – às 14h10 

2ºA: 24/03 – às 10h10 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; O que é o som? Propriedades do som 

(duração, intensidade, altura e timbre). 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Brincadeiras antigas e coordenação motora ampla. 

✓ 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 

23/03 

- Brincadeiras antigas. - 8 quadrados (folha sulfite, fita do tipo 

crepe ou colorida para colocar no chão).  

Obs: quem tiver azulejo pode usar para a 

aula, pois iremos montar uma amarelinha 

juntos. 

- Lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 

 

Aula          02  

Quinta-feira 

25/03 

- Coordenação motora 

ampla. 

- Vamos fazer formas no chão, então 

podemos utilizar giz de quadro, cabo de 

vassoura, sapatos, fitas, brinquedos ou 

toalha. 

Os itens acima são sugestões, pois iremos 

realizar várias formas durante a aula do 

tipo linha reta, ondulada e etc... 

 

 

✓ 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 

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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