
          

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

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

                           

QUARTA 
 

Data: 18/03 

QUINTA 
 

Data: 19/03 

SEXTA 
 

Data: 20/03 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

  

Em nossos estudos você já aprendeu sobre o 

alfabeto (letras: consoantes e vogais) e sua ordem.  

 

Atividade: 

1-Agora vamos realizar a atividade abaixo 

escrevendo os nomes em ordem alfabética. 

 

2-Em nossas rodas da conversa em sala, falamos 

um pouco da prevenção e dos cuidados com a 

higiene e também com a nossa saúde! 

Preparamos algumas atividades sobre o tema para 

vocês! Caprichem! 

MATEMÁTICA 
 

1-Vamos iniciar o capítulo 3 - Adição e Subtração 
páginas 44 à  47. 
 
Atividade pág. 44 e 45 
 

-Vamos realizar a leitura de imagem, explorando 
todos os detalhes representados? Não se esqueça 
que todos os animais são da fauna brasileira! 
Atividade pág. 46: 
Agora vamos apreciar as fotos de animais que são 
protegidos no parque? Pense em um animal que 
você mais gostou na imagem. 
Atividade pág. 47: 

 
-Vamos registrar a operação por meio de símbolos 
matemáticos? Lembre-se dos sinais que já 
conversamos em sala: 
+(adição) 
- (subtração) 
= (igual) 

HISTÓRIA 

1-Fontes materiais página 25. 

Atividade pág. 25 

-Já sabemos que os objetos, fotografias e 
brinquedos são elementos ativadores da nossa 
memória e que ajudam a contar a nossa história. 
Agora, vamos pegar alguns desses objetos e 
pensar no que eles os fazem lembrar? 

Peça para alguém da sua família ajudar você nesta 
pesquisa! Vai ser muito interessante! 

 

INGLÊS 

Seasons  

Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=061ePX3k-hA 

Repita as palavras que entender. 

 

INGLÊS 

Seasons  

No caderno, escreva os nomes das estações do 

ano e faça desenhos que representem essa 

estação. Utilize referências do vídeo que você 

assistiu anteriormente. 

 

INGLÊS 

Seasons  

Hora de brincar no aplicativo da PBS. Deixe o 

pequeno(a) brincar e explorar esse aplicativo em 

inglês. 

https://pbskids.org/sesame/games/seasons-

spinner/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=061ePX3k-hA
https://pbskids.org/sesame/games/seasons-spinner/
https://pbskids.org/sesame/games/seasons-spinner/


 

 
Atividade Língua Portuguesa:18 de março 

 

 

Nome: _________________________________________ 

 

1-A PROFESSORA DO 1º ANO PRECISA COLOCAR OS NOMES EM ORDEM 

ALFABÉTICA PARA UMA ATIVIDADE. 

 VAMOS AJUDÁ-LA ESCREVENDO OS NOMES NAS LINHAS ABAIXO: 

 

DIOGO- LEANDRO- ANDRÉ- REGINA- DAVI – FÁBIO- JOÃO – GUSTAVO 

 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 



















 


