
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 05 a 09/04/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 
 

 

 

Clique abaixo para imprimir as atividades em anexo da semana: 

 

Clique aqui para acessar a atividade de Português; 

 

 

Clique aqui para acessar o anexo 2 de Português; 

 

 

Clique aqui para acessar a atividade de Matemática. 

 

 
Dia 05/04/2021- Segunda- feira 

✓ Acolhida. 

✓ Português. 

✓ Páginas: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. 

✓ Conteúdo: Brasileirinho. 

✓ Materiais: Livro de português. 

 

 

✓ Português. 

✓ Conteúdo: Diminutivo e aumentativo. 

✓ Materiais: Caderno de português e anexo 01. 

 

             
 

✓ Caderno de português. 

✓ Anexo 02. 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/dimi-2ab-s9.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/dimi-2-2ab-s9.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/operacoes-2ab-s9.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/operacoes-2ab-s9.pdf


Dia 06/04/2021-Terça-feira 

✓ Acolhida. 

✓ Matemática. 

✓ Páginas: 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 e 50. 

✓ Conteúdo: Adição e subtração – O sinal mais (+) 

✓ Materiais: Livro de matemática. 

 

 

✓  Matemática 

✓ Conteúdo: Adição. 

✓ Material: Caderno de matemática e anexo 03. 

 

 
 

✓ Livro de matemática. 

✓ Página: 45. 

✓ Conteúdo: Fazendo uma pesquisa. 

 

 

Dia 07/04/2021- Quarta-feira 

✓ Acolhida. 

✓ Português. 

✓ Páginas: 62, 63, 64 e 65. 

✓ Conteúdo: O poema. 

✓ Materiais: Livro de português. 

 

 

✓ Ciências. 

✓ Páginas: 35, 36 e 37. 

✓ Conteúdo: Todas as moradias são iguais? 

✓ Materiais: Livro de ciências. 

 

 



 

✓ Livro de português. 

✓ Conteúdo: O poema. 

✓ Páginas: 66 e 67. 

 

1- Elabore uma produção dando continuidade ao poema “Se esta 

cidade fosse minha”. Escreva o que fariam se a cidade fosse de 

vocês. 

 

 

Dia 08/04/2021 - Quinta-feira 

✓ Acolhida. 

✓ Apresentação da atividade avaliativa de ciências - Pesquisa sobre as 

características de um animal silvestre. 

 

 

✓ Matemática. 

✓ Páginas: 52, 53, 54, 55, 56 e 57 

✓ Conteúdo: Subtração. 

✓ Materiais: Livro de matemática. 

 

   
✓ Laboratório de ciências. 

✓ Página: 39 

✓ Conteúdo: Terrário. 

✓ Materiais:  

-Livro de ciências. 

-Garrafa plástica (transparente) de 5 litros com tampa ou um vidro de 

conserva (transparente) grande com tampa; 

-Tatuzinhos-de-quintal; 

-Pedaço de arame com ponta recurvada; 

-Pedrinhas; 

-Plantas pequenas; 

-Terra vegetal; 

-Minhocas; 

-Caracóis; 



-Luvas para jardinagem. 

 

  
✓ Livro de matemática. 

✓ Página: 58. 

✓ Conteúdo: Qual é a diferença? 

 

Dia 09/04/2021- Sexta-feira 

✓ Acolhida. 

✓ História. 

✓ Páginas: 18, 19, 20 

✓ Conteúdo: História de vida de um artista. 

✓ Materiais: Livro de história e caderno de história. 

 

 

✓ Ensino religioso. 

✓ Páginas: 15, 16, 18 e 19. 

✓ Conteúdo: Construindo saberes. 

 

 

 
 

Atividade avaliativa de história. 
✓ Livro de história 

✓ Página: 20 – exercício 02. 

✓ Conteúdo: Linha do tempo. 

✓ Materiais: 

-  1 cartolina; 

-  Fotografias (caso o estudante não tenha fotografias poderá 

representar com ilustrações). 

-  Lápis de cor; 

-  Canetinha. 

 



Tire uma foto e encaminhe no e-mail de sua professora regente até o dia 

16/04. 

Apresentação da atividade para a turma será realizada na sexta-feira dia 

16/04 durante a aula online. 

 

 

 

Sugestões de links para jogos educativos 

 

ESCOLA GAMES 
 

✓ http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=

computer 

 

✓ http://www.escolagames.com.br/jogos/parOuImpar/ 

 

✓ http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/ 

 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 2(THE BROWN´S HOME) 

✓ Hello Book. 

✓ Workbook. 

 

 

Música 

✓ Olá estudantes e familiares, nos dias 06/04 e 07/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

2ºB: 06/04 - às 14h10 

2ºA: 07/04 – às 10h10 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; Figuras de tempo não convencionais; 

Propriedades do som (duração, intensidade, altura e timbre). 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “A menina pequenininha”  

✓ Sem materiais. 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/parOuImpar/
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/


 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Equilíbrio e memorização raciocínio lógico. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça- feira 

06/04 

- Equilíbrio. - 01 pedaço de papelão ou 

caixa de sapato tamanho 

dos pés. 

- 5 brinquedos. 

 

Aula          02  

Quinta-feira 

08/04 

- Memorização. - Lápis de cor verde, azul, 

amarelo, preto e vermelho. 

 

 

✓ 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

