
        

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Nomes: Fabiana e Fernanda Ano/Turma:         2º ano A e B 

                           

SEGUNDA 

 

Data: 23/03 

TERÇA 

 

Data: 24/03 

QUARTA 

 

Data: 25/03 

QUINTA 

 

Data:26/03 

SEXTA 

 

Data:27/03 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Atividade: 

Recordando Rotas- 

Capítulo 1 

Páginas 241 e 242 

 

1-Depois de ler a cantiga, 

cante e brinque com seus 

familiares. Não se esqueça 

que também já estudamos a 

estrutura desse tipo de texto: 

título, versos e estrofes. 

Agora, faça as atividades 

solicitadas, com atenção. 

 

MATEMÁTICA 

Em nossas aulas 

conhecemos sobre as 

unidades de medidas 

(milímetro, centímetro, 

metro, palmos e pés) e planta 

baixa. Para recordar, meça 

os objetos que se pede 

utilizando as mãos e os pés. 

Em seguida, desenhe o seu 

quarto visto de cima (pode 

ser no caderno ou em uma 

folha de sulfite). 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade: 

1- Já aprendemos as partes 

que não pode faltar quando 

escrevemos um bilhete. 

Faça a atividade com o 

auxílio do material de apoio 

do livro e depois responda 

as questões sobre o bilhete 

que você leu. 

Livro de Língua Portuguesa 

Página 61 

 

CIÊNCIAS 

Livro de Ciências 

Páginas 26 e 27 

GEOGRAFIA 

Em nossas aulas estudamos 

sobre os Bairros (o que é, os 

tipos de bairros e suas 

mudanças ao longo do 

tempo). Vamos recordar? 

 

Atividade 

1-Livro de Geografia 

Recordando Rotas páginas 

129 e 130.  

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Em nossa aula, vimos 

atividades que cada um de nós 

gostamos de fazer quando 

estamos em família. Algumas 

citadas por vocês foi brincar 

com o papai/mamãe e sair 

para comer fora com a família. 

 

Atividade 

1-Livro página 19. 

Escreva 2 receitas preferidas 

em sua casa (1 de salgado e 1 

de doce). 



        

 

  

2-Assistir ao vídeo: 

Palavra cantada: Parlendas 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cqp4N_Hqxvs 

Atividade 

1-Livro de Matemática 

Recordando Rotas páginas 

227 e 228. 

Atividade: 

1-Retomando o que já 

aprendemos sobre os 

estados físicos diferentes, 

respondas as questões e 

relacione as imagens. 

Utilizando o material de 

apoio cole os adesivos para 

revisar o que você já 

aprendeu. 

2-Para deixar tudo mais 

interessante assista ao 

vídeo sugerido: 

Os estados da matéria 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=v-JXrAl_bjg 

 

Assista a leitura de um livro 

lindo, feita com todo 

carinho por nossa 

bibliotecária Raquel, 

especialmente para você: 

“Poesia na varanda”. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NqCYDBXGj5g&feat

ure=youtu.be  

2-Construa um brinquedo 

utilizando materiais 

recicláveis. 

Separei algumas ideias para 

vocês. 

https://www.revistaartesanato.

com.br/brinquedos-com-

material-reciclado/ 

 

Não se esqueça de guardar 

tudo para me entregar no 

retorno à escola! 

INGLÊS 

Assista ao vídeo: Kids 
vocabulary - Family - family 
members & tree - Learn 

INGLÊS 

Assista novamente ao vídeo: 
Kids vocabulary - Family - 
family members & tree - 

INGLÊS 

Assista ao video: Family 
Story for Kids from Steve 
and Maggie | Speaking and 
Learning Wow English TV 

INGLÊS 

Assista aos vídeos: My House 
| Word Power | Learn English 
| Pinkfong Songs for Children 

INGLÊS 

Realize a atividade 
“House_wordsearch” que está 
abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs
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https://www.youtube.com/watch?v=v-JXrAl_bjg
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https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-com-material-reciclado/
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English educational video 
for kids 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=FHaObkHEkHQ 
 
Ouça atentamente aos 
nomes dos membros da 
família. 
Repita as palavras. 
Escreva, no caderno, os 

nomes relacionados a 

membros da família 

(MOTHER, FATHER, 

SISTER, BROTHER, 

GRANDFATHER, 

GRANDMOTHER, UNCLE, 

AUNT, COUSIN) 

 

Learn English educational 
video for kids 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FHaObkHEkHQ 
 
No caderno, desenhe a sua 
Family tree (árvore 
genealógica). Siga o modelo 

apresentado no vídeo. 
Lembre-se que utilizamos a 
palavra cousin para primo e 
prima. 
Não se esqueça de colocar 

a data de hoje no caderno 

MARCH, 24th. 

 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=VvrG4JguNQk 
 
Lembre-se: 
 
Grandad = Grandpa = 
Grandfather 
Grandma = Grandmother 
 
No seu caderno, faça um 
desenho de cinco membros 
da sua família. Na volta às 
aulas, você vai apresentar 
os desenhos aos seus 
colegas. 
Não se esqueça de 

escrever quem é esse 

parente (cousin, aunt, uncle, 

etc.) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qZyJPZxsmZk 
 
Kids vocabulary - House - 
Parts of the House - Learn 
English for kids - English 
educational video 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=R9intHqlzhc 
 
Repita as palavras 

relacionadas a parts of the 

house (Partes da casa). 
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AME 
_____________________________________________________________________

_ 

LOOK FOR THE HOUSE WORDS ON THE WORDSEARCH 

 

 


