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

2ª feira (04/05) 
 

 CIÊNCIAS 

TRABALHINHO: 

 Na página 53, “NA PONTA DO LÁPIS”, temos uma proposta de atividade 

muito legal! Você vai trocar ideia com seus pais, familiares, todos podem 

ajudar! Pode usar uma folha A4 (Chamex). Vale usar sua criatividade! 

Lembrando que vale ponto...Para: 06/05/2020 

“Tirar foto e enviar para a professora.” 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
♫Fazer os exercícios da página; 76 (5/ a-b-c). 

“ESTUDO DA ESCRITA”, página: 77. Nossa tendência é a de escrever as 

palavras da forma que elas são pronunciadas. O som de “I” fraco em final de 

palavra é representado pela letra E.  
 

 

 

1- Complete as palavras abaixo usando as letras a seguir: E ou I. 

a) Foguet__    b) Tapet__    c) Tomat__    d) Gilet__   e) Jabut__ 

f) Sac__          g) Nasc__     h) Ca__          I) Morr__     j) Regim__                    

k) Ment__        l) Corrent__ 

 

 
 

- ACESSE:  PLATAFORMA BERNOULLI 

Assista Aulas online:  ” O som final das palavras” - Aula 1 de 1 
         “Verbetes de enciclopédia e dicionário – Aula 1 de 1” 



 

2- Faça um acróstico com a palavra: FORTE 

 F  

 O  

 R  

 T  

 E  

 

 

3ª feira (05/05) 
 

 MATEMÁTICA 
 
1) Dê o sucessor e o antecessor de: 

 
a) ____  67 ____        b)  ____ 89 ___       c)  ____ 49 ____ 

 
    d) ____ 45 ____         e) ____ 23 ____       f) ____ 25____ 

2) Resolva os problemas. 

a) Davi Luís foi à feira com sua tia e comprou 22 laranjas, 6 maçãs e 1 melão. 

Quantas frutas ao todo ele comprou?  

Operação                                      Resposta 
 

Marque com um X a resposta certa: 

a) (   ) 26 frutas. 

b) (   ) 27 frutas.   

c) (   ) 28 frutas. 

d) (   ) 29 frutas. 
 

 GEOGRAFIA 
 

 “NA PONTA DO LÁPIS”. Com todo capricho, você vai criar uma cartilha, 

seguindo as orientações que se encontram na página 47. 

Você vai preparar para entregar quando retornar às aulas. Lembrando que 

estará sendo avaliado. 



 

4ª feira (06/05) 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 

 

 REDAÇÃO 
 

Querido (a) aluno(a), você deverá assistir ao vídeo a seguir, conferir seu dever 

da aula anterior e seguir com a proposta que está na página 80(2), 81 e 82. 

Na próxima aula socializaremos esta atividade.  

 

 

 CIÊNCIAS 
 

Você vai escolher um animal, isso mesmo! 

Para descobrir informações sobre ele você vai precisar seguir as orientações 

do livro de ciências, lá na página 53.  

“INVESTIGANDO”... 

Estamos avaliando seu desempenho! Para 11/05/2020 

“Ficando pronta a atividade, tirar foto e enviar para a professora.” 
 

5ª feira (07/05) 
 

 MATEMÁTICA 
 
Você tem alguma coleção?  Já pensou em ter? No seu livro, você vai ler a 

página: 86 e desenvolver a atividade da coleção de tampinhas, segue lá as 

orientações. 

 

 

 

ACESSE:  PLATAFORMA BERNOULLI 

Assista Aulas online:®Verbete de dicionário – Aula  1 de 1. 
                                     ®Pontuação de frase – Aula 1 de 1. 

ACESSE:  PLATAFORMA BERNOULLI 

Assista Aulas online: Verbete de curiosidade – Aula  1 de 1 



 

 HISTÓRIA 
 

Na página: 50, do seu livro, você vai encontrar uma atividade muito divertida. 

Isso mesmo! Você e sua família vão confeccionar um brinquedo. Será que é 

do tempo deles ou dos seus avós? Sei que será divertido!  

Quando retornarmos às aulas, vamos combinar uma data para levar o 

brinquedo para a escola. 
 

6ª feira (08/05) 
 

 MATEMÁTICA 
1- Observe a forma como Cascão agrupou os botões e responda. 

 

 

 

 

a) O agrupamento do Cascão possui ______botões.  

b) Podemos dizer que Cascão agrupou:  

(     ) 2 unidades. 

(     ) 1 dezena.  

c) Quantas unidades ficaram de fora do agrupamento do Cascão? 

_____________________________________________________________ 

2- Forme grupos de 10 botões.  

 

 

 

 

 

a) Quantos grupos você formou? __________________________________ 

b) O número total de botões corresponde a ________dezenas. 

 
 

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que 
vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo”.         Romanos 15:13 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_15_13/

