
 

PLANO  DE  ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)  

TURMA: 2º ANO   PROFESSORA: Pollyani Signoretti Gambi Nannetti 

 

  Obs. Fazer o cabeçalho curto todos os dias. Você tem o modelo em atividades anteriores no caderno de classe. Faça 

tudo com muito capricho! 

 SEGUNDA – FEIRA 
 

TERÇA-FEIRA 
 

QUARTA-FEIRA 
 

QUINTA-FEIRA 
 

SEXTA-FEIRA 
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Apostila de português 
páginas 49, 50 e 51. Leia 
o texto e realize as 
atividades de 
interpretação. 

Se prepare!!! Agora você 
vai se divertir pra valer!! 
Entre no site 
www.dentrodahistoria.com
.br. 
Escolha um personagem 
e a história que quer 
participar. Preencha o 
início e depois, junto com 
sua família, se divirta 
lendo a historinha que 
você mesmo(a) criou! 

No caderno de classe, cole 
a folhinha “ Vamos criar 
frases?” e elabore frases 
criativas. Capriche na 
letra! 
 
Na página 15 da apostila 
de atividades (comprada 
na papelaria), faça o que 
se pede: 

 Enumere os 
parágrafos. 

 Retire do texto: 
2 palavras 
dissílabas; 
2 palavras 
trissílabas; 
1 palavra 
polissílaba. 

 

 

Apostila de português 
páginas 52 , 53 e 54. 
 
Convide alguém que está 
em casa com você, para 
brincarem juntos, a 
proposta da página 54, 
atividade 7 e outras 
brincadeiras que 
conheçam com bola. 

Apostila de português 
páginas 55 e 56 – 
Produção de texto. 
 
Entrar no site escola 
game.  
www.escolagames.com.br 
 
Procurar o jogo Forma 
Palavras. Registrar em seu 
caderno de classe as 
palavras que você formar. 
A diversão está garantida!! 
 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.   QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 

http://www.dentrodahistoria.com.br/
http://www.dentrodahistoria.com.br/
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Folha enviada para a 
atividade no caderno de 
classe.  
“Resolva as operações 
começando sempre pelas 
unidades.” 
É muito importante o uso 
do material dourado nesta 
atividade, onde as 
crianças cada dia mais, se 
sentirão mais seguros. 

Folha enviada para 
atividade no caderno de 
classe. “ Observe o 
quadro numerado de 1 a 
30. 

Apostila de atividades 
página 63. 
 
Escreva por extenso os 
números que você 
decompôs na atividade 2 
em seu caderno de classe. 

Baixar o jogo tuxmath em 
seu computador.  
https://tuxmath.br.uptodow
n.com/windows/download 
 
É só seguir os passos e 
instalá-lo. 
Vamos treinar a adição? 
Hoje você jogará de 0 a 3 
 
Apostila de atividades 
página 64. Depois de 
responder, deixe tudo bem 
colorido!!! 
 

Montar a régua Dino Santa 
que está disponível no 
Bloco de Jogos ( Final da 
apostila) Anexos 5, 6, 7 e 
8. Coloque o nome e traga 
para a escola quando 
retornarmos. 
 
Apostila de matemática 
páginas 47, 48 e 49. 
 
Jogar Tuxmath. 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

    Apostila de geografia  
Lição de casa 1 
páginas 168 e 169. 
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Nós lemos em sala de aula 
as páginas 119 a 121da 
apostila de história. 
Leia novamente para sua 
família.  
 Realize as atividades da 
página 122 

  Apostila de história página 
137 – Lição 2 

 

https://tuxmath.br.uptodown.com/windows/download
https://tuxmath.br.uptodown.com/windows/download
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 No dia 22 de março é 

comemorado o Dia 
Mundial da água. Entre no 
Youtube Água (música 
infantil) - 22 de março Dia 
Mundial da Água - 
Marcelo Serralva. 
Aprenda a cantar a 
música e depois responda 
a pergunta em seu 
caderno. 
Por que é tão importante 
economizarmos água? 
 

 Você sabe que cada 
espécie de animal possui 
características próprias. 
Leia as páginas 101, 102 e 
103 da sua apostila de 
ciências. Você descobrirá 
coisas incríveis! 
Depois, registre em seu 
caderno, exemplos de 
animais que nascem dos 
ovos e de animais que se 
desenvolvem no útero 
materno. Você pode colar 
figuras para ilustrar sua 
resposta 

 

 

 

 


