
 
 

 

PLANO DE ESTUDO 2 PARA CASA        2 º  ANO  

 

Esse plano é  para completar atividades para duas semanas de aula. Estamos enviando mais três 

dias, que poderão ser feitos nos momentos em que a família/ aluno desejar. Porém, é uma 

sequência do plano anterior, para que o aluno faça esse plano 2, ele precisa terminar totalmente o 

plano enviado anteriormente do dia 19 a 23/03/2020. 

 

Orientações para execução das atividades:  

1. Faça suas atividades com organização  e atenção. 

2. Marque os exercícios que tiver  dúvida para rever com a professora.  

3. Quando precisar peça ajuda de alguém para ler e entender o enunciado.  

4. Lembre-se de manter o capricho, usando a borracha adequadamente e mantendo o traçado 

correto das letras e números. 

5. As atividades serão retomadas na volta das aulas. 

6. Siga as datas do roteiro  das atividades para não acumular. 

 

1º DIA 

 

Matemática- Livro p. 66 -  jogar em família  e fazer a p. 67 

 

Português –  Livro de Atividades p. 24 e 25 – Elaborar respostas completas. O exercício 2 da p. 25 

será feito em sala. 

 

História –  Livro p. 46 

2º DIA 

 

Matemática- Livro p. 69 

 

Português- Leitura - p 38 e 44 (sobre veado) do livro Onça, veado, poesia e bordado 

                       Livro de atividades p. 89 (Na atividade A, lembre-se de usar letra maiúscula no início dos 

nomes. Na atividade B não use letra maiúscula) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ciências :  Assistir o vídeo no link https://www.youtube.com/watch?v=jkrLIvbxCiQ  e fazer a 

atividade da  p. 55 do livro de Ciências. 

3º DIA 

 

Matemática – Livro p. 98 – (Caso necessário, consulte o calendário da p. 147) 

 

Português: Livro de atividades p. 96 (Pinte com capricho as palavras encontradas) 

 

Geografia:  Livro p. 132 e 133 

 

Inglês:  Make a  math problems poster for a friend . ( Student book- page 19 ) 

Em uma folha de papel desenhe ,  pinte  e escreva o nome dos brinquedos em inglês. ( student book 

page 12). 

https://www.youtube.com/watch?v=jkrLIvbxCiQ

