
PLANEJAMENTO SEMANAL/04/05/2020 A 08/05/2020 
PROFESSORA: JANICE                                                  2º ANO 
 

2ª feira (04/05) 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Introdução Capítulo 3 Livro – Através da apresentação de fichas 

com perguntas. Musica: Por quê?- Sandrinha. 

 Conversa informal sobre textos informativos. Atividades no livro 

páginas: 66 e 67. 
 

 GEOGRAFIA 
 

 Consolidando ideias: O que é horário comercial, bairro, rua, 

escola/espaço de vivência. 

 Correção do dever do dia 28/4/2020. Livro página: 54. 

 Relacionar atividades que realizam durante o dia e a noite. 

Proposta livro página: 51. 
 

3ª feira (05/05)  
 

 MATEMÁTICA 
 

 Revendo formas geométricas. Atividades do Livro página: 31 n° 

22/ página: 32 n° 24. 

 Divertidamente brincar- Bingo ao Contrário página: 34.  

Obs.: Foi solicitado que as cartelinhas do bingo fossem recortadas 

anteriormente. (Ver material complementar- Livro matemática). 
 

 GEOGRAFIA 
 

 Atividade livro páginas: 57 e 58. 
 

 HISTÓRIA 
 

 Revendo e conversando sobre trabalho Infantil. 



 

4ª feira (06/05) 
 

 ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR/PORTUGUÊS/REDAÇÃO/ 
CIÊNCIAS 

 
 Roda de Leitura. Ler diferentes gêneros textuais. 
 
 

5ª feira (07/05) 
 

 MATEMÁTICA 

 
 Consolidando atividade 25 - letras A e B- página: 33 (Formas 

geométricas). 

 

 HISTÓRIA 

 
 Conversa informal em relação à entrevista. Livro página: 48/ 

Atividade 7.  
 

 GEOGRAFIA 

 
 Brincando e aprendendo - Jogo de fichas de cores. 

OBS.: E o cartão da mamãe? Pra brincar, pra amar... Confeccionar. 

 

6ª feira (08/05) 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA/ARTE 
 

Todo amor pra mamãe. 

 Leitura de um poema: “A força de uma mãe”- Bráulio Bessa. 

 Atividades gramaticais e ortográficas alusivas ao tema MÃE. 

(Tipos de frases, acróstico, palavras no grau diminutivo). 
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CIÊNCIAS 
Professora: Janice, Priscila e Solange         1ª Etapa            2º Ano       
Data: 4/5/2020                                                  Data de Entrega: 13/05/2020 

 Desenvolver no caderno de Ciências. 

 

No ambiente estar... Do ambiente cuidar 

De animais falar! 
 

“Tá faltando um bicho 
Na arca de Noé 

Você sabe o nome dele? 
Então diga qual é...” 

 
Qual é o bicho? Você pensa... 
Escolha um tipo de animal e pesquise sobre ele. Cole uma foto/imagem e 
escreva o que você descobriu sobre ele: onde vive, o que come, como se 
movimenta no ambiente. 

 
CUIDADO com o ANIMAL! 
E ele merece CUIDADOS! 

Todos os animais precisam receber cuidados.  
Todos merecem proteção e bom tratamento. 
 
 Liste alguns cuidados que devemos ter com animais domésticos de 

estimação: 
passarinhos                        gatos                          cães 

 

Bem legal! Torna-se especial... 
Ajude a criar mini cartazes (folha chamex) para uma “CAMPANHA” cujo 
tema é:  

“PLANTAS E ANIMAIS SÃO SERES VIVOS 

MERECEM O NOSSO RESPEITO. 

VAMOS CUIDAR. VAMOS PROTEGER!” 

 
Apresente em vídeos... Aquela linda apresentação! Provoca alegria, 
provoca emoção! 
 

Das profundezas a ti clamo, ó SENHOR. 
Senhor, escuta a minha voz; sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. 

Salmos 130:1,2 

 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/130/1,2+
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MATEMÁTICA 
Professora: Janice, Priscila e Solange         1ª Etapa            2º Ano       
Data: 4/5/2020                                                  Data de Entrega: 6/05/2020 

 
Formas... Cores... 

Matematicamente... Em saber 

De forma a melhor ser! 

E o menino diz: 

“EU GOSTO DE COISAS BEM COLORIDAS.” 

E você canta... 

 

AQUARELA 
 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um Sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 
 
Corro o lápis em torno da mão 
E me dou uma luva 
E se faço chover, com dois riscos 
Tenho um guarda chuva 
 
Se um pinguinho de tinta 
Cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino 
Uma linda gaivota a voar no céu 
 
Vai voando, contornando 
A imensa curva norte-sul 
Vou com ela viajando 
Havaí, Pequim ou Istambul 
 
Pinto um barco a vela 
Branco navegando 
É tanto céu e mar 
Num beijo azul 
 
Entre as nuvens vem surgindo 
Um lindo avião rosa e 
Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar 
 
Basta imaginar e ele está partindo 
Sereno e lindo 
E se a gente quiser 
Ele vai pousar 
 
 



 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um navio de partida 
Com alguns bons amigos 
Bebendo de bem com a vida 
 
De uma América a outra 
Consigo passar num segundo 
Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o mundo 
 
Um menino caminha 
E caminhando chega no muro 
E ali logo em frente a esperar 
Pela gente o futuro está 
 
E o futuro é uma astronave 
Que tentamos pilotar 
Não tem tempo nem piedade 
Nem tem hora de chegar 
 
Sem pedir licença 
Muda nossa vida 
E depois convida 
A rir ou chorar 
 
Nessa estrada não nos cabe 
Conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe 
Bem ao certo onde vai dar 
 
Vamos todos 
Numa linda passarela 
De uma aquarela que um dia enfim 
Descolorirá 

 
DANDO COR A FORMA... 

Ouça a música “AQUARELA”/Compositor TOQUINHO enquanto você faz as 
atividades! 
 
QUESTÃO 01  
(Em folhas sem pauta/medir, desenhar, colorir, cortar e colar no caderno de 
MATEMÁTICA). Sugestão: Dividir a folha ao meio. 
 Desenhe o SOL AMARELO. 
(Use uma base/algo na forma de círculo) 
 Com seis retas faça um belo castelo! (Use régua). 
 Faça linhas e curvas, fazendo movimentos livres com o lápis e crie um 

lindo céu... Vale desenhar uma linda gaivota usando as figuras 
geométricas: círculo, triângulo, quadrado. 

 
 
 



 
 

QUESTÃO 02 
O menino 
“Fez um canto só de contas 
De unidades e dezenas. 
Pintou o dez e o sete. 
Somou, e deu dezessete” 
 
 

Pinte o                  Agora vale ver o que vai dar! 
                        Diminuir, subtrair, somar, adicionar... 

 
 

7 + 3= 7 + 4= 7 + 5= 7 + 9= 

7 + 10= 7 + 2= 7 + 0=  7 + 8= 

7 – 0= 7 – 3= 7 – 4= 7 – 7= 

7 – 5= 7 – 2= 7 – 1= 7 – 6= 
 

E divertidamente brincar...Com jeito de saber e aprender! 
 
QUESTÃO 03 
Observe as cartelas de números do JOGO de BINGO. 
Marque adequadamente os números “cantados”: 

 

15  17  

 10  20 

77  29  

 
 
 
● Vale dois a mais que treze: 
● É o sucessor de 24: 
● É um número par terminado em 2: 
● Representa duas dezenas: 
● É o antecessor de 60: 
● É a soma de uma dezena mais 7: 
● Está entre 47 e 49: 
 
QUESTÃO 04 
Qual foi a cartela toda preenchida? 
Escreva por extenso os números da cartela que ficou completa. 
 

59  20  

  25  15 

48  12  

CARTELA A CARTELA B 
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PORTUGUÊS 
Professora: Janice, Priscila e Solange         1ª Etapa            2º Ano       
Data: 4/5/2020                                                  Data de Entrega: 16/05/2020 

 

Dar cor a vida 
Que seja a mais colorida! 

 
De acordo com a obra literária 

“O MENINO E O MURO”, o menino: 
 

“...pintava bichos, bichinhos, 

borboletas e carrinhos. 

... Pintava casas, trenzinhos”. 

TUDO COM MUITO CARINHO! 

 
 Circule as palavras que aparecem no grau diminutivo. 

 
“E pintou todas as letras.” 

 
 Escreva palavras iniciadas com as letras: (cinco de cada) 

 

T                      D                   V                    F 

 
 Ah, mexa com a imaginação, até com o coração! Pense nas cores... 

Estão por aí, espalhadas, coloridas, enfeitadas! 
BRINQUE. LEIA. DÊ COR com AMOR nas mãos! 

 
 Que cor você daria as palavras em destaque? 

 
ABRAÇO       ESCOLA                 AMIGOS                CASA 

 
FAMÍLIA                DEUS                       

 
BRINCADEIRA                        SAUDADES 

 
CARINHO                          ESPERAR em ESPERANÇA! 

 
A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. 

Salmos 62:1 

 

 



“Educando para a Glória de Deus” 
 

LITERATURA 
Professora: Janice, Priscila e Solange         1ª Etapa            2º Ano       
Data: 4/5/2020                                                  Data de Entrega: 13/05/2020 

 Não cole essa atividade no caderno. 
 

Tem cor. Tem amor, 
Na mão, no coração! 

 
Relendo: 
“O muro da casa do menino  estava muito escuro. 
(...) Era um muro feio e triste. 
(Pinte o muro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Então o menino resolveu: 

Vou pintar o muro! 
Eu gosto de coisas bem coloridas. 

(Comece a dar cor ao muro...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ele pintava bichos, bichinhos, borboletas e carrinhos. 
Pintava árvores, flores. (Desenhe os seres vivos e não vivos...) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pintava casas, trenzinhos, jacarés e crocodilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintava até monstros marinhos 
Tudo com muito carinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E você, o que desenharia e pintaria a mais em seu muro? 



Vá além. Seja o (a) artista também! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ó ele é a minha rocha e a minha salvação;  

é a minha defesa; não serei abalado. 

 

Salmos 62:6 

 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/62/6+


 

 

                                                     “Educando para a Glória de Deus”                   
 

Natureza do Trabalho: Dever de casa           Disciplina: Geografia       
Professora: Janice, Priscila e Solange         1ª Etapa            2º ano      Data: 07/4/2020 

 
Aula Geografia: 
Conversando em família “Somos iguais? Somos diferentes”? 
O que é LEI? 
São regras. São obrigações a serem cumpridas. 
 
 Atividade pág. 47 (Confecções da cartilha- Trabalho avaliativo)  

Para o dia – 16/4/2020 
Bem apresentável! Com direito a fotos enviadas por você, após execução 
da cartilha. 
 
 
Aula Matemática: 
Moleza! Beleza! 
Análise de gráfico. 
Livro págs. 76 e 77.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto. 

Salmos 100:2 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/100/2+

