
PLANEJAMENTO SEMANAL/04/05/2020 A 08/05/2020 

PROFESSORA: SOLANGE                                               2º ANO 

 

2ª feira 04/05  

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Mais uma semana se inicia, que ela seja linda, repleta de emoções 

positivas e muito abençoada. 

O Pinguim 
 

 

Bom-dia, pinguim 

aonde vai assim 

com ar apressado? 

Eu não sou malvado 

não fique assustado 

com medo de mim. 

 

Eu só gostaria           

de dar um tapinha 

no seu chapéu-jaca 

ou bem de levinho 

puxar o rabinho 

da sua casaca. 

       

 

                                                                                       Vinícius de Moraes 

 



Entendendo a poesia 

1) O nome do autor é  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) O texto acima é:  

a) Poesia. 

b) Conto.  

c) Fábula. 

d) Uma notícia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Cada linha da poesia é chamada de verso. Então, quantos versos tem 

esse poema? 

a) 12 versos.                  

b) 10 versos. 

c) 9 versos. 

d) 13 versos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) O texto fala de um animalzinho que vive geralmente em que tipo de lugar? 

a) Em lugares quentes. 

b) Vive em cavernas e gosta do escuro. 

c) Vive em lugares muito frios. 

d) Vive em florestas, pois gostam de voar.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) O narrador do poema é malvado? Sim? Não? Por quê? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Das palavras abaixo, pinte de azul  as que forem nomes próprios e de 

amarelo as que forem nomes comuns. 

chapéu    –    João    –    Ceará    –    casaca –  caneca    –   Brasil   –

   vida   – planta   –  inimigo   –  Brasília   –    sapato   –   Pedro. 
 

 



 

3ª feira 05/05  

 MATEMÁTICA 

 Aula remota. 

 Atividades do livro, introdução do capítulo 3 - Páginas: 83 e 84. 

 Dever do livro, páginas: 85 e 86.  
 

1) Escreva em numerais as quantias: 

Quarenta cinco ________________ 

Cinquenta e oito   ______________ 

Noventa e cinco  ______________ 

Cem_________________________ 

Noventa e oito_________________ 

1) Observe o gráfico abaixo e responda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Quem assistiu mais filmes? Quantos? 

B) Quem assistiu a 11 filmes?  

C) Quantos filmes Fabiano viu a mais que Álvaro. 

(Obs. Responder todas as questões no caderno). 

 

 

 



4ª feira 06/05  

 LÍNGUA PORTUGUESA/REDAÇÃO 

 Faça um texto bem criativo em seu caderno, de acordo com tema abaixo. 

DIREITOS... DEVERES... 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 CIÊNCIAS 

 Introdução do capítulo 3 – Páginas – 62 e 63. 

 

 

 



 

5ª feira 07/05  

 GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

SER CRIANÇA É UMA AVENTURA... 

Ser criança é sinônimo de pureza e lealdade... 

 Aula remota. 

 Atividades do livro, páginas – 55 e 57. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Observe a paisagem abaixo. 

Nessa paisagem há elementos feitos pelas pessoas e elementos que não 

foram feitos pelas pessoas. 

 

 COMPLETE o quadro com três desses elementos. 

 

Elementos feitos pelas pessoas 
Elementos que não foram    

feitos pelas pessoas 

  

  

  

  



A) Por que as pessoas transformam as paisagens do lugar onde vivem? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Faça o que se pede. 

 REPRESENTE, por meio de desenhos, a paisagem do lugar onde você 
vive. 

 

 O que poderia ser melhorado no lugar onde você vive? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



6ª feira 08/05  

 MATEMÁTICA 

E assim finalizamos mais uma semana... Somos tão pequenos e 

mesmo assim Deus nos enxerga e derrama bênçãos todos os dias sobre nós. 

1) Um dia, a professora pediu às crianças que trouxessem suas coleções de 

figurinhas para a escola. Chegando à classe, cada uma contou e apresentou 

sua coleção aos colegas. Veja. 

IZADORA      56 

JÚLIA     32 

YURI     42 

LUCAS     35 

 

 CITE o nome da criança que: 

A) Tinha mais figurinhas. _____________________________________  

B) Tinha menos figurinhas. ____________________________________ 

C) CALCULE o total de figurinhas do Yuri e do Lucas.  

  Cálculo                                                       Resposta 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) CITE o número de figurinhas que a Izadora tinha a mais do que a Júlia.  

      Cálculo                                                       Resposta 

 

 

 



E) CALCULE a quantidade de figurinhas que Lucas precisa conseguir para 

ficar com a mesma quantidade de figurinhas que a Izadora. 

 
       Cálculo                                                       Resposta 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2- Complete o calendário do mês atual. 

 

 

 

A) Quantos dias tem a semana?__________________________________ 

 

B) Quais dias você irá estudar?__________ ______________________ 

 
C) Quais dias você descansa?___________________________________ 
 

D) Em qual dia da semana caiu o primeiro dia do mês?________________ 
 

E) Qual dia da semana será o dia 25?______________________________ 
 

 

MÊS: ANO: 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

       

       

       

       

       

“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/

