
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS | 2º ANO 

 

Olá queridas crianças! 

Tudo bem com vocês? 

Estamos com tanta saudade, mas esse tempo de distanciamento é necessá-

rio, vamos ter mais um pouquinho de paciência e logo estaremos juntos no-

vamente. 

Para as lições nos cadernos lembrem-se de colocar a data e copiar os enun-

ciados antes de resolver. 

Olha só o que faremos nessa semana. 😊 

 

 

Segunda-feira | 30 de março 

 

São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

 Língua Portuguesa  

 

História do Pinóquio https://youtu.be/FBMt_PVSXHg - 13 min. 

Após assistir a historinha, complete as atividades das páginas: 37 e 38. 

Página: 44 Com a mão na massa e preenchimento da ficha página 107. 

Para inspirar e mergulhar ainda mais nessa linda história, nossa 

proposta é que as crianças juntamente com suas famílias confeccionem 

um brinquedo com sucata (embalagens vazias, restos de lã, linha, tecidos, 

papéis coloridos, tampinhas, etc) e preencham a ficha da página 107 com 

as informações do brinquedo confeccionado. 

https://youtu.be/FBMt_PVSXHg


 

A entrega será realizada no retorno às aulas e a nota desta ativi-

dade irá compor a nota do trimestre na disciplina de Língua Portuguesa. 

Valor: 2,0 pontos, que será dividido em: 1,0 confecção do brinquedo 

e 1,0 preenchimento da ficha. Caprichem, usem a criatividade e apro-

veitem a atividade para interagirem em família. 

 

 

Terça-feira | 31 de março 

 

São Paulo, 31 de março de 2020. 

 

 Ciências 

 

Leitura das páginas – 101, 102,103 e 104 – Características dos animais e 

vegetais. 

Sugestões de vídeos para aprofundamento: 

 Mamíferos 2’15 min 

https://youtu.be/4ojrOwCPkHQ 

 Ovíparos 2’19min 

https://youtu.be/jvw1pS5DgKY 

 Conhecendo o habitat dos animais 3’33 min 

https://youtu.be/kDhNru6oCVE 

 O que comem os animais? 2’20 min 

https://youtu.be/ljGhGQO_y_4 

 O ambiente das plantas 2’11 min 

https://youtu.be/jeGDEqElqTI  

 

https://youtu.be/4ojrOwCPkHQ
https://youtu.be/jvw1pS5DgKY
https://youtu.be/kDhNru6oCVE
https://youtu.be/ljGhGQO_y_4
https://youtu.be/jeGDEqElqTI


 

Complete as atividades das páginas 106 e 107. 

E para preparar as próximas atividades recorte as páginas 133, 135, 137, 

139, 141 e 143 e guarde em um envelope. 

 

E para entender melhor sobre o momento que estamos vivendo siga essa 

sugestão de jogo. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/ 

 

 

Quarta-feira | 01 de abril 

 

São Paulo, 1 de abril de 2020. 

 

 Língua Portuguesa 

 

Apostila Objetivo Língua Portuguesa página 45 – Leitura e observação 

do cartaz sobre a Doação de Brinquedos. 

Página 46 – Responda às questões 1, 2, 3, 4 em seu caderno de classe 

e finalize a questão 5 na sua apostila Objetivo. 

Faça a anotação da seguinte forma: 

“São Paulo, 1 de abril de 2020.” 

(pule uma linha) 

Atividade de Língua Portuguesa – p. 46 

(pule uma linha) 

Responda as questões colocando somente o número de cada uma. 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/


 

Quinta-feira | 02 de abril 

 

São Paulo, 2 de abril de 2020. 

  

 História 

 

Páginas: 129 O tempo pode ser marcado.  

Assista ao vídeo para relembrar quais as formas que usamos para marcar 

o tempo. https://youtu.be/BXoj-mKUjS8 3’32 

Peça para alguém de sua família para marcar 1 minuto no relógio 

e quando ela disser VALENDO, procure fazer alguma coisa como por 

exemplo se levantar e pegar algum objeto ou brinquedo, ou escrever uma 

frase ou todas essas coisas ao mesmo tempo, quando a pessoa disser 

STOP, você vai parar e anotar na página 129 quantas e quais coisas vo-

cê conseguiu realizar neste tempo. 

Em seguida a pessoa irá marcar no relógio 1 segundo (valendo 

e stop) e você tentará realizar as mesmas atividades, em seguida irá 

anotar em sua apostila na página 129 quais e quantas coisas você con-

seguiu realizar neste tempo. 

Anote em seu caderno de casa o que você entendeu sobre es-

sa atividade, faça da seguinte forma. 

“São Paulo, 2 de abril de 2020.” 

(pule uma linha) 

Atividade de História p. 129. 

(pule uma linha) 

...Escreva o que você entendeu... 

 

Página 130 – Leitura 

Página 131 – Diálogo com o texto. 

https://youtu.be/BXoj-mKUjS8


 

 

Sexta-feira | 03 de abril 

 

São Paulo, 3 de abril de 2020. 

 

 Língua Portuguesa 

 

Apostila Objetivo de Língua Portuguesa - Páginas 35 e 36 

Página 105 - Recorte os quadrinhos da historinha da bruxinha Zuzu, em 

seguida, cole os quadrinhos na página 35 montando a historinha em or-

dem, lembre-se de escolher e recortar um título para ela. 

Página 36 você escreverá a historinha do seu jeito. 

Apostila Objetivo Língua Portuguesa – páginas 47, 48, 82 – Análise e re-

flexão sobre a língua. 

 Matemática 

 

Antecessor é o número que vem antes. 

Sucessor é o número que vem depois. 

Vamos praticar com essa sugestão de jogo 😊 

http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=

computer 

 

 

Abraços com nosso carinho e orações. 

Professoras Jamille, Sandra, Claudia e Andressa. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer

