
 

 

PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 2º ANO   PROFESSORA:POLLYANI  GAMBI 

AVE MARIA PURÍSSIMA ! SEM PECADO CONCEBIDA ! 

DESEJAMOS A TODOS UMA SANTA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA! 

 

SEGUNDA-FEIRA 06/04/2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp para a videoaula. 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA ENSINO RELIGIOSO INTERAÇÃO COM OS 
ALUNOS 

Apostila de português páginas 
57 e 58.   
 
Entre no site do objetivo (a 
senha e login são iguais)  
www.objetivo.br Clik em 
EADobjetivo / Depois conteúdo 
Online / Depois Língua 
Portuguesa – Brincadeiras de 
todos os tempos -  Descer até 
final da página e entrar no 3º 
vídeo (vogais e consoantes)   
 

LIÇÃO DE CASA 
 Apostila de português  lição de 
casa 11 (página 80), 

 

  

Apostila de matemática páginas 53 
até  54. 
   
Entre no site do objetivo (a senha e 
login são iguais) www.objetivo.br 
Clik em EADobjetivo / Depois 
conteúdo Online / Depois 
Matemática – Festa no condomínio / 
Descer até final da página e entrar 
no 1º vídeo    
 
Preparar o jogo “ A trilha maluca” que 
se encontram nos anexos 9, 10 e 11 
de sua apostila.   

Nesta semana entramos 
na Semana Santa.  
Clique no link abaixo e 
assista ao vídeo.    
https://www.youtube.com/ 
watch?v=1gF85Hp0ev4&t 
=238s 
   
Depois, converse com sua 
família sobre o verdadeiro 
sentido da Páscoa e 
registre em seu caderno 
de classe 

Tirar foto das aulas 
de Educação Física 
e enviar no 
Whatsapp da 
professora. 



 

 

TERÇA-FEIRA 07/04/2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp para a videoaula. 

PORTUGUÊS HISTÓRIA ENSINO RELIGIOSO INTERAÇÃO COM OS 
ALUNOS 

Leia o livro “ Era uma vez um 
gato” que a professora enviará 
pelo Whatsapp para a família. 
 
 Em seguida, no seu caderno de 
classe, escreva a parte que mais 
gostou e faça uma bela 
ilustração.    
 
Você terá tempo para ler o livro. 
No dia 15/04, me envie uma foto 
da sua ilustração.   
 
Apostila de atividades páginas 
14 e 15. ORTOGRAFIA - RR 
Estude as palavras para o ditado 
que faremos amanhã! 

 Apostila de história páginas 
123 a 126. 

  

Apostila de Ensino 
religioso páginas 94 e 95. 
Ouvir a música “Jesus 
Cristo ressuscitou”. 

Mande fotos do 
aluno executando a 
atividade da apostila 
de Ensino Religioso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 08/04/2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp para a videoaula. 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS  EDUCAÇÃO FÍSICA  INTERAÇÃO COM OS 
ALUNOS 

Ditado de palavras.   
 
Separar as sílabas 
das palavras do 
ditado.   
 

Apostila de matemática 
página 55 e 56. 

Apostila de 
ciências páginas 
103 a 108  . 

Assistir a videoaula com a 
professora Letícia pelo link  
https://youtu.be/fWsNd 
BonCfw  
Ginástica e brincadeira  
 
Material: corda ou giz para 
riscar o chão , tabuleiro de 
jogo pode ser montado com 
alguns brinquedos no 
chão.(brincadeira)  
 
Objetivo: desenvolver 
capacidades  e habilidades 
motoras como equilibrar, 
locomover, coordenação e  
destreza.  
A brincadeira tem como 
objetivo favorecer  o lazer e  
criar um momento prazerosa 
e de descontração. 

Mande fotos dos 
alunos realizando as 
atividades de língua 
portuguesa no 
Whatsapp da 
professora. 

 


