
SEMANA DE 29/06 A 03/07    TURMA: 2º A 
DATA  DISCIPLINA / 

CONTEÚDO 
ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

29/06 PORTUGUÊS 
GRUPO 4 

 
  
 

Tipos de frases (p.19) 

Grupo 4 -  Pág.19 
 
Exercícios construídos com professora e alunos (p.20 
a 22) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=FwEzkzMn0m4&t=6
1s 
Exercícios de aplicação (p.22 e 23 – exercício 6) e 
(p.25 – exercício 9) 
 
Jogo Online: 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-
ordene-as-frases 
 

29/06 EDUCAÇÃO FÍSICA 
GRUPO 4 

 

 

Grupo 4 - Ginástica em casa 
 
Exercícios construídos com professor e alunos  
  
Exercícios de aplicação (Realizar a atividade física 
proposta na página 313 – enviar vídeo pela 
plataforma) 
 

29/06 HISTÓRIA 
GRUPO 4 

 
 

Saúde e atividade física 
(p.232) 

Grupo 4 -  Pág.232  
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.232 – exercícios 1 ao 3) 
 
Exercícios de aplicação (p.233 – exercício 4) 
 

29/06 PROJETO 
AMIGAVELMENTE 

 
Unidade 2: Quem sou eu? 

Leitura do texto  
 

Exercícios construídos com professora e alunos (p.99 
a 104 - exercícios 1 ao 5) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Uwk6dOGg2g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEzkzMn0m4&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=FwEzkzMn0m4&t=61s
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases
https://www.youtube.com/watch?v=9Uwk6dOGg2g


SEMANA DE 29/06 A 03/07    TURMA: 2º A 
DATA  DISCIPLINA / 

CONTEÚDO 
ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

30/06 PORTUGUÊS 
GRUPO 4 

 

Análise dos convites 
(p.26 e 27) 

Grupo 4 -  Pág.26 e 27  
 
 Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.27 a 29) 
 
Exercício de aplicação (p.29 – exercício 4)  
 
Jogo Online: 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-
do-d-t 

 

30/06 MATEMÁTICA 
GRUPO 3 

 

O Calendário: análise dos 
calendários (100 e 101) 
 

 
 

Grupo 4 -  Pág. 100 e 101 
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.102 a 107) 
 
Assistir aos vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=nKPV6YcxwSk 
 https://www.youtube.com/watch?v=SVhC0_9M05I 
 
Exercícios de aplicação (p.108 e 109 – exercícios 6 e 
8) 
 

Jogo Online: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagic
o/?deviceType=computer 

 

30/06 CIÊNCIAS SOCIAIS 
GRUPO 4 

Socialização e 
Desenvolver autonomia 
(p.237) 

Grupo 4 -  Pág.237  
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.237 – exercício 1) e (p.241 – exercício 1 e 2) 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4&t=1
6s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-d-t
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-d-t
https://www.youtube.com/watch?v=nKPV6YcxwSk
https://www.youtube.com/watch?v=SVhC0_9M05I
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4&t=16s


 

SEMANA DE 29/06 A 03/07    TURMA: 2º A 
DATA  DISCIPLINA / 

CONTEÚDO 
ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

01/07 MATEMÁTICA 
GRUPO 4 

 

Hora e intervalo (p.111 a 
114) 

Grupo 4 -  Pág. 111 a 114 
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.111 a 114) 
 
Assistir aos vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=S65lZbPcyzk&t=32s 
 

Exercícios de aplicação (p.114 – exercícios 3) 
 

 
01/07 INGLÊS 

 

Unit 4: My Face (p.28 e 
29) 

 

Vamos relembrar o vocabulário sobre a nossa face 
(p. 28 e 29) 

Vamos colorir as partes do rosto conforme as cores 
citadas pela Teacher (p.31 - exercício 7  

Escreveremos os números 1 e 2 nos quadrados 
corretos (p.97 – exercício 3) 

Para melhor fixação, vamos ligar corretamente as 
frases com as pessoas (p.98 – exercício 4) 

Iniciaremos o aprendizado das formas geométricas 

Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s

&t=21s 

Exercício de aplicação (os alunos deverão fazer no 
caderninho de inglês uma obra de arte com formas 
geométricas. Elas poderão ser recortadas e coladas, 
poderão ser desenhadas, poderão ser pintadas com 
tinta, conforme a criatividade de cada aluno) 

 
01/07 GEOGRAFIA 

GRUPO 4 
 

O meio ambiente (247 e 
248) 

Grupo 4 -  Pág.247 e 278 
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.247 e 248) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE 
https://www.youtube.com/watch?v=vNHQxaiRRl0 
 

Exercício de aplicação (realizar um desenho, em uma 
folha ou no caderno, de algum problema ambiental 
que afeta o nosso planeta, como: desmatamento, 

https://www.youtube.com/watch?v=S65lZbPcyzk&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE
https://www.youtube.com/watch?v=vNHQxaiRRl0


erosão, lixo, queimadas, poluição das águas, etc.) 
 
Jogo Online: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/ 

 

 

 

SEMANA DE 29/06 A 03/07    TURMA: 2º A 
DATA  DISCIPLINA / 

CONTEÚDO 
ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

02/07 MÚSICA Vamos estudar a música “Ode alegria” 
 
Os alunos tocam a música individualmente 
 
Professor toca música com violino e flauta 
 
Estudar partitura (em anexo)  
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=DDPKjhHWngE&t=6s 
 

 
02/07 PORTUGUÊS 

GRUPO 4 

 
Parágrafo (slide 
explicativo) 

Grupo 4 -  Parágrafo  
 
Exercícios construídos com professora e alunos (p.30 
a 33) 
 
Exercício de aplicação (p. 31 - exercício 2) 
 

02/07 MATEMÁTICA 
GRUPO 3 

 
 Situações problema 
envolvendo centenas, 

dezenas e unidades (p.115 
a 116) 

Grupo 3 -  Pág.115 e 116  
 
Exercícios construídos com professora e alunos 
(p.115 a 116 – exercícios 1 e 2) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=w_isNqYn-7U&t=76s 
 
Exercício de aplicação (p.117– exercício 4) 
 
Jogo Online: 
https://www.cokitos.pt/correcao-de-adicao-e-
subtracao/play/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/
https://www.youtube.com/watch?v=DDPKjhHWngE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=w_isNqYn-7U&t=76s
https://www.cokitos.pt/correcao-de-adicao-e-subtracao/play/
https://www.cokitos.pt/correcao-de-adicao-e-subtracao/play/


 

 

SEMANA DE 29/06 A 03/07    TURMA: 2º A 
DATA  DISCIPLINA / 

CONTEÚDO 
ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

03/07 CIÊNCIAS 
GRUPO 4 

 
 

O que são plantas? 
(p.200 e 201) 

 

Grupo 4 – Pág. 200 e 201 
 
Exercícios construídos com professora e alunos (p. 200 e 
201 – exercícios 1 ao 3) e (p. 205 e 206 – exercícios 1 ao 3) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=oLjjv5w3Amw 
https://www.youtube.com/watch?v=qFoCkcPOiZk 
 
Exercícios de aplicação (p.202 – exercício 4) 
 

Jogo Online: 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-
forca-ambiente-das-plantas 
 

03/07 MATEMÁTICA 
GRUPO 4 

 

 
Números ordinais 
(123 a 126) 

Grupo 4 – Pág. 123 a 126 
 
Exercícios construídos com professora e alunos (p.123 a 
126) 
 
Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fvtjQLkufoE 
 
Exercícios de aplicação (p.127 a 128 – exercícios 6 e 7) 
 
Jogo Online: 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-
matematica-ordenar 
 
 

03/07 PORTUGUÊS 
GRUPO 4 

 

Panfleto (p.40 a 43) 

Grupo 4 -  Pág.40 a 43 
 
Exercícios construídos com professora e alunos (p.40 a 43) 
 
Exercícios de aplicação (p.44– exercício 4)  
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLjjv5w3Amw
https://www.youtube.com/watch?v=qFoCkcPOiZk
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-forca-ambiente-das-plantas
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-forca-ambiente-das-plantas
https://www.youtube.com/watch?v=fvtjQLkufoE
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-ordenar
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-ordenar

