
ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 
 
 

ANO/SÉRIE: 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

DICAS PARA O ALUNO/A ALUNA. 

 

 Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado. 

 Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização. 

 Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País, 
Estado e Município. 

 Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news. 

 Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos. 
Não se esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. 

 Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente. 
             Estamos com saudades! 

 

 

 QUARTA (22/04/20)  

 

 PORTUGUÊS: 
 

 Livro - ler e realizar as páginas 80 e 81. 

 CIÊNCIAS:  
 

Montar um jogo da memória com o tema “frutas” ou outra de sua escolha e brinque com sua família. 

 INGLÊS: Clothes Curious Percy Lemon A 

Assista a história Cool Clothes– Unit 1 juntos (https://www.cionline.net/percy1_web/video/3).  
Faça perguntas sobre as roupas do vídeo e tente fazer com que a criança relate o que aconteceu.  
Pergunte: Do youhave a favourite item ofclothing? Use as atividades digitais para revisar as roupas. 
https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/3/U1L2/index.html 

 

 

QUINTA (23/04/20) 

 MATEMÁTICA: 
 

 Livro - ler e realizar as páginas 75 a 78. 

 LIV: 
  

Realizar um lanche com sua família e conversar sobre a pandemia do Corona vírus. 

 ARTE: 

https://www.cionline.net/percy1_web/video/3
https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/3/U1L2/index.html


 

Desenhos com base no vídeo no site YOUTUBE: 22 TRUQUES FÁCEIS DE DESENHOS PARA 

INICIANTES.    

 

SEXTA (24/04/20) 

 ENSINO RELIGIOSO: 
 

Assistir ao filme “O Bom Samaritano” Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s 

Converse com seus familiares sobre o filme. Qual dos personagens agiu com compaixão? O que esse 

personagem fez?  

Você conhece alguma pessoa semelhante ao Bom Samaritano, com o coração bondoso e que gosta de 

ajudar o próximo?  Responda por meio de frases e desenho em folha A-4. 

 
OBS: não esqueça de escrever seu nome completo, série e turma. 

  

 EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

Círculo Motor: Utilizando mesas cadeiras e outros objetos crie um percurso com obstáculos, em que os 

participantes tenham que correr, rastejar, saltar e pode também criar um desafio, como por exemplo acertar 

um alvo com um chute ou arremesso utilizando uma bola. 

 

 INGLÊS: 
Use a atividade digital https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/3/U1L4/index.html  

para discutir como diferentes roupas são usadas para finalidades diferentes e para desenhar roupas novas 

em ocasiões específicas. 

 

 

SEGUNDA (27/04/20) 

 

 PORTUGUÊS: 
 

Realizar as páginas 82 a 85. 

 

 MATEMÁTICA:  
 

Brinque com sua família a brincadeira “O mestre mandou”. 

(Sugestão: Utilizar as operações de adição e subtração ou tabuada nessa brincadeira). 

 

 CIÊNCIAS: 
 

Passear pelo quintal e fazer uma limpeza, caso necessário, catando e jogando no lixo os objetos que 

possam facilitar a proliferação do mosquito da dengue. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s
https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/3/U1L4/index.html

