
 
 

 

PLANO DE ESTUDO PARA CASA        19/03/2020 A 23/03/2020   –      2º  ANO  

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. 

 19/03 - 5ª Feira: 

 

Matemática -Livro página 13- ler e responder as questões. 

 

Português –  Livro de Atividades p. 27 e 28 – Ler o texto e elaborar respostas completas. 

 

História – livro p. 38 – elaborar respostas completas 

 

Arte - entrar no site: http://www.estudioaldemirmartins.com/home/loja.html e assistir ao filme no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=oc9Asu3bhTk somente a história do artista Aldemir 

Martins.  

Em uma folha de almaço escreva três curiosidades sobre a vida e obra do artista Aldemir Martins, 

que mais lhe chamar atenção. Seja criativo! Suas anotações podem ser feitas de forma artística com 

cores e características da artista estudado na ocasião. Selecione também duas obras que mais 

gostar, podem ser impressas ou desenhadas.  Quando retornarmos as aulas faremos um painel com 

a pesquisa de cada aluno. 

20/03 - 6ª Feira: 

 

Matemática- livro p. 50 - at. 3 , 4 e 5 - fazer as atividades de sequência numérica, ordens 

decrescente e crescente e antecessor e sucessor.  

Livro Mat. p. 44 (atividade 12). 

 

http://www.estudioaldemirmartins.com/home/loja.html
https://www.youtube.com/watch?v=oc9Asu3bhTk


 
 

 

Português- ler p. 32 e 43 (sobre sucuri) do livro Onça , Veado, poesia e bordado 

                      Livro de atividades p. 61  

 

Ciências : Pesquisa: Escolha dois animais  estudados  entre os mamíferos, aves, peixes, répteis e 

anfíbios, em um papel sulfite, trace uma linha ao meio e cole 1 gravura (ou desenhe) os dois animais, 

escreva o nome, a característica e a qual grupo pertence. 

23/03 - 2ª Feira : 

 

Matemática p. 51 contar de 10 em 10 e descobrir a saída do labirinto e no exercício 7, resolver  os 

cálculos . Livro p. 60, atividade 8.  

 

Português: Livro 1 de Língua Portuguesa p. 112 e 113 – Lembre-se de fazer resposta completa na 

questão 4  e 5. 

24/03 - 3ª Feira: 

 

Matemática Livro p. 52  consultando o calendário na p. 147, responda as questões do exercício 1.  

Após, continue lendo com atenção para responder  as perguntas da atividade 2. 

 

Português:  Livro de Atividades p. 68 e 69. 

 

Ciências: Livro p. 49  e 50 atividades sobre a laranjeira. 

25/03 - 4ª Feira: 

 

Matemática - Livro página  53 OBSERVE O CALENDÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 

Leia com atenção e responda as questões do exercício 3.  

 

Português: Livro de Atividades p. 76  

Leitura - ler p. 34 e 44 (sobre tamanduá) do livro Onça, Veado, poesia e bordado 

 

História: Livro p. 44 e 45 – Consulte sua agenda p. 10 e 11 para relembrar as regras da escola e 

realizar a atividade da p. 45 do livro. 



 
 

 

Inglês - Releitura páginas 16 e 17 do Student Book.  

26/03 - 5ª Feira:  

 

Matemática - livro páginas 56 e 57 

Na página 56 - Ler com atenção o trecho do texto livro dos números, bichos e flores para descobrir o 

total de animais que aparecem no texto (você pode usar o espaço em branco para desenhar, fazer 

tracinhos para contar) para anotar  o número total de animais que você encontrou. 

 Na página 57- Completar as coleções até que cada uma tenha 10 elementos. Veja com atenção que 

já têm elementos desenhados; complete e anote nos quadrinhos quantos elementos tinham, 

quantos você desenhou e quantos ficaram. 

 

Português:  Livro de Atividades p. 77 – Não esqueça de colorir as imagens 

Leitura - ler p. 36 e 44 (sobre tatu) do livro Onça , Veado, poesia e bordado 

 

Ciências: Livro p. 58 – atividade para escrever o nome dos frutos. 

27/03 - 6ª Feira: 

 

Matemática Livro p. 61  - Observe  a caixa de massinha  e responda as questões  A e B  

 

Português – Livro de Atividades p. 78 – Lembre-se da regra de usar M apenas antes de P e B e pinte 

as imagens. 

 

Geografia: Livro p. 128 e 129 – Ler e relembrar as normas de trânsito. 

 

Inglês - Releitura pág.18 do Student  Book e realizar atividade 18 da página 19.  

 

 

 

 


