
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS | 2º ANO 

 

Instruções para todos os dias: 

 

1. Coloque a data do dia da atividade. 

2. Copie os enunciados. 

3. Resolva as questões. 

 

 

Segunda-feira | 16 de março 

 

São Paulo, 16 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa – caderno de classe 

 

1) Escreva o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. 

Atenção para o traçado das letras, faça com capricho e pulando as 

linhas. 

 

2) Escreva a cantiga “Corre cotia” e ao terminar de escrever, faça um 

desenho sobre a cantiga. 

 

 Matemática 

 

1) Escreva os números de 0 a 50 com capricho e atenção. 

 

2) Resolva as adições. 

 

a) 9+3= 

b) 5+5= 

c) 6+4= 

d) 8+5= 

e) 6+3= 



 

 

Terça-feira | 17 de março 

 

São Paulo, 17 de março de 2020. 

 

 Matemática 

 

1) Escreva os numerais de 0 a 9 e responda. 

 

a) O maior numeral é o _______________. 

b) Antes do 3 está o ______________. 

c) Depois do numeral 5 vem o _____________. 

d) O numeral que vem logo depois do 6 é o ____________. 

e) Antes do 9 está o _____________. 

f) Entre o 4 e o 6 está o __________. 

g) Antes do 2 está o ____________. 

 

 Ciências 

 

Apostila Objetivo de Ciências  

 

Página 98 – Cole uma foto de você com sua plantinha e escreva o que 

você aprendeu sobre os seres vivos e os elementos naturais não vivos 

(água, luz solar, ar, solo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quarta-feira | 18 de março 

 

São Paulo, 18 de março de 2020. 

 

 Geografia – caderno de classe 

 

1) Em seu caderno de classe desenhe: 

 

a) Sua casa e escreva se ela está reduzida ou ampliada. 

b) Uma joaninha e escreva se ela se ela está em tamanho reduzido 

ou ampliado. 

c) Um lápis e escreva se está em tamanho reduzido, ampliado ou 

normal. 

 

 

Quinta-feira | 19 de março 

 

São Paulo, 19 de março de 2020. 

 

 História 

 

1) Escreva os dias da semana. 

2) Escreva o nome dos dias que você não vai à escola. 

3) Escreva os nomes dos meses do ano. 

4) Circule de vermelho os meses que têm 30 dias. 

5) Qual é o mês do seu aniversário? 

 



 

Sexta-feira | 20 de março 

 

São Paulo, 20 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa – caderno de classe 

 

 

1) Copie em seu caderno a cantiga. 

 

Indiozinhos 

Um, dois, três indiozinhos, 

Quatro, cinco, seis indiozinhos, 

Sete, oito, nove indiozinhos, 

Dez no pequeno bote. 

 

 

2) Complete as palavras com an- en- in- on- un. 

 

a) c____tiga 

b) ___dio 

c) b___deira 

d) p___to 

e) ___dereço 

f) bal___ça 

 

 

3) Escolha 3 palavras da atividade 2 e faça 1 frase para cada. 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda-feira | 23 de março 

 

São Paulo, 23 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa 

Apostila Objetivo de Língua Portuguesa - p. 39, 40, 41. 

 

 

Terça-feira | 24 de março 

 

São Paulo, 24 de março de 2020. 

 

 Ciências 

Apostila Objetivo de Ciências página 99 e 100 

 

 

Quarta-feira | 25 de março 

 

São Paulo, 25 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa 

Apostila Objetivo de Língua Portuguesa - p. 42, 80 e 81 

 

 

Quinta-feira | 26 de março 

 

São Paulo, 26 de março de 2020. 

 

 História 

Apostila Objetivo página 127 e 128 

 

 



 

 Matemática – caderno de classe 

 

1) Desenhe o que se pede e escreva se o número é par ou ímpar. 

 

a) 10 estrelas. 

b) 12 balas 

c) 15 bolas 

d) 18 flores 

 

 

Sexta-feira | 27 de março 

 

São Paulo, 27 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa – caderno de classe 

 

1) Leia e copie a parlenda em seu caderno de classe. 

 

Lá em cima daquela serra 

Tem um ninho de coruja 

Eu pisei no rabo dela 

Me chamou de cara suja. 

 

2) Circule do texto as palavras que começam com a letra “C”. 

 

3) Copie as palavras que você circulou. 

 

 


