
                 PLANO  DE  ESTUDOS               

  TURMA: 2º ANO   PROFESSORA :DANIELLI BARROS     

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".      MATEUS 14, 19 

 
   2ª feira  19/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 
 13h45min Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 

Acessar a plataforma TEAMS 

                Videoaula 

14h PORTUGUÊS   Apostila do 2º ano página 42 e 43 
 Ortografia “J” 
Apostila do 4º bimestre, página 5 e 6. Explicar o jogo “Histórias que as 
florestas contam”. 

14h30 Educação Física  Eixo temático: ginástica infantil e jogos e brincadeiras 
Material: bexiga 
Objetivo: estimular o desenvolvimento da coordenação motora, 
lateralidade. agilidade, noção do espaço , atenção e presteza. Trabalhando 
assim suas habilidades de forma lúdica. 

15h ENSINO RELIGIOSO  
Apostila página 70 até 74 
História Bodas de Caná   

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar edescansar. 
16h45 Estudo diário 1- Apostila do 2º ano página 42, copiar no caderno de Tarefa de casa as 

palavras do banco de palavras. 
2- Apostila do 2º ano página 43, fazer uma frase com cada palavra que você 

completou na atividade. (8 palavras) Fazer no caderno de Tarefa de casa.  
3- Recortar os encartes do jogo “histórias que as florestas contam”, (final da 

apostila de português) montar e jogar com a família.  

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/
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3ª feira  20/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 
 13h45 min Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 

Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 

 
 

Português 
 

Apostila de português página 7 até 
12.  

Histórias encantadas 
Quis encantado 

Interpretação de texto 

Música 
(15h) 

 
Conteúdo: Figuras Musicais 
Material: Material de Apoio 

 
 

História  
 

Apostila pagina 119 até 126. 
 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1- Apostila de português lição de casa 1 e 2, páginas 85 até 87. 
2- Apostila de matemática, recortar os encartes 2 e 3, Camisetas e 

máscaras. (final da apostila de matemática) 
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"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são 
semelhantes a elas".      MATEUS 14, 19 

 

4ª feira  21/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45min Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 
 
 
 

Matemática 
 

Apostila de matemática página 5 até 17. 
Combinação 

Noção de multiplicação  

 
. 

            Ciências  
 
Apostila de ciências página 77 até 85. 
Materiais e suas utilidades 
Origem dos materiais  

16h Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar edescansar. 

16h45 Estudo diário 1- Apostila de matemática lição de casa 1 e 2. 
Páginas 61 e 62. 

2- Apostila de ciências lição de casa 1. Página 
135 e 136.  
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5ª feira  22/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia.Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

 
Apostila de português página 13 

até 16.  

                     EDUCAÇÃO FÍSICA 
                            (14h30) 
 
Eixo temático: alongamento e 
brincadeiras 
Material: nenhum 
Objetivo: trabalhar concentração, 
coordenação, agilidade, atenção, 
equilíbrio, destreza e domínio do corpo. 

GEOGRAFIA  
 

Apostila página 151 até 161.  
 

 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1- Apostila de Geografia lição de casa 1, página 181. 
2- Apostila de português lição de casa 3 e 4, paginas 88 e 89.  
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6ª feira  23/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45  Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
INGLÊS 

 

Apostila página 31 e 32 , ligar, 
encontrar os animais no caça 
palavras e marcar o correto 

MATEMÁTICA 
 

Apostila de matemática página 19 até 
25. 

Situações problemas.  
 
 

ENSINO RELIGIOSO  
 

Livro de Ensino Religioso página 102. 
Missões  

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar edescansar. 
 

16h45 Estudo diário 1- Apostila de matemática lição de casa 3 e 4, páginas 63 e 64. 
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