
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 13/04 a 17/04 

2º ANO 

13/04 - Segunda-feira 
Capítulo 1: Como expressar nossas ideias. 

• Português – Assista ao vídeo que preparamos com muito carinho! Após realize atividade proposta no caderno de 
Português págs: 65 à 68 até (q. 8); 
Capítulo 2: Diferentes famílias, várias histórias 

• História – Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM, após realize a leitura do capítulo 
2 no caderno de História págs: 190 e 191; 

• Agora que já entendemos que as famílias são diferentes. Que tal representar a sua família por meio de desenho, 
fotos ou como você preferir, se quiser poste nas redes sociais e marque a nossa escola. 
 

14/04 - Terça-feira 
Capítulo 1: Operações e Problemas 

• Matemática – Recorte o anexo 4 que está na pág: 167. Assista o vídeo: a pró vai sortear alguns probleminhas de 
adição e subtração, quando achar a resposta é só marcar um X nos resultados encontrados, quando finalizar, os 
números ímpares você irá pintar de azul e os pares de amarelo; 

• Caderno de Matemática pág: 75; 
 

• Capítulo 2: A influência do sol sobre os componentes dos ambientes. 

• Ciências – Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Q1OfPSQMSXQ BENEFÍCIOS DO SOL PARA A 
SAÚDE;  

• Caderno de Ciências págs: 133 e 134 (conhecimento prévio/leitura prévia); 
• Que tal agora, fazer um prato com imagens de alguns alimentos que contenham a vitamina D? Registre no seu 

caderno. 

CONECTE! https://www.youtube.com/watch?v=izSBP80i0Es  “Dança dos movimentos da Terra” Dance com a 
sua família! 

15/04 - Quarta-feira 

• Português – Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc Onomatopeias, em seguida juntos 
vamos realizar o desafio proposto nas págs: 68 e 69 (assista ao vídeo  da professora e divirta-se); 
 

Capítulo 2: Mudanças e Permanências na paisagem dos lugares 

• Geografia – Já aprendemos sobre a importância de preservar a paisagem e como os lugares podem ser 
representados de diversas maneiras, antes de observar alguns exemplos no seu caderno de Geografia, assista ao 
vídeo da pró; 

• Após realize atividade no caderno de Geografia págs: 149 à 151. 

16/04 - Quinta-feira 

• Matemática –  Assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo , em seguida assista o vídeo da 

explicação da sua professora e responda as págs: 76 e 77; 

• Que tal chamar alguém da família para cantar a música O SOL de Vitor Kley. Divirta–se! Acesse 
https://www.youtube.com/watch?v=YVJijQIualA 

 

• Ciências – Caderno de Ciências pág: 135, (conhecimento prévio); 

• Caderno de Ciências escreva algumas frases que retratem os benefícios do sol para nossa saúde. 

17/04 – Sexta-feira 
Domingo é o dia do Índio! 

• Vocês receberam um livro online “O curumim que virou gigante” de Joel Rufino dos Santos baseado em uma 
lenda indígena. Faça a leitura e depois construa uma pequena HQs da parte que mais te chamou atenção. 
 

• Dica da pró para o Final de Semana: Junta a família, prepara a pipoca e assistam ao filme “O Pequeno Príncipe”. 
O filme é uma adaptação mais recente do livro clássico de Antoine de Saint-Exupéry, produzido parte com 
animação digital e em parte com stop-motion, o filme atualiza a história francesa introduzindo novas personagens: 
uma menina, sua mãe e seu vizinho excêntrico. Esse filme mostra que a delicada história do Pequeno Príncipe 
continua encantando todas as gerações! Divirta-se! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM
https://www.youtube.com/watch?v=Q1OfPSQMSXQ
https://www.youtube.com/watch?v=izSBP80i0Es
https://www.youtube.com/watch?v=oFUd6Ncn_Yc
https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo
https://www.youtube.com/watch?v=YVJijQIualA


BOM FIM DE SEMANA! 

BEIJOS DAS PRÓS AILDES E DAISI! 
 
 
 
 
 

 
 

GABARITO 

13/04 Segunda-Feira 

Português: pág: 66 a) Marinês está caminhando tranquilamente pela rua,   b) Não, a expressão 

dela mudou de tranquila para assustada,   c) Resposta pessoal,   QUESTÃO 5- (X) As letras em 

tamanho maior e cor destacada dentro do balão com formato diferenciado indicam que Marinês 

está chorando em voz alta,  pág: 67 QUESTÃO 6- Para indicar que é ela quem está chorando, 

ou seja, emitindo o ruído do choro, pág: 68 QUESTÃO 8. Nessa imagem o ponto de interrogação 

indica que Marieta está bem confusa com a situação, pois ela vê Xaxado chorando e não sabe o 

motivo. 

14/04 Terça-Feira 

Matemática: pág 75 QUESTÃO 2 a) 39 b)20 c) 87 d) 22 e) 77 f) 40  g) 41 h) 13 i) 62 

Entre em ação (ADAPTADO): (Azul) 19-4=15/ 11-0=11/ 13+4=17/ 12+7=19 / 12+1=13 

(Amarelo) 18-8=10/ 13-1=12/ 8-6=2/ 15+5=20/ 12+6=18  

15/04 Quarta-Feira 

Português: pág 69 ENTRE EM AÇÃO: Vaca: Muuu! ao lado Ió-ió!/ Pintinho: Piu-piu! Galinha: 

Cocoricó!/ Porco: Oinc- oinc!    QUESTÃO 9- a) O leitor descobre o motivo do choro no final da 

história, ao ver o último quadro,    b) Porque havia um rio sendo poluído por uma fábrica. Isso foi 

demonstrado com os três personagens chorando juntos enquanto observam o rio com peixes 

mortos, lixo e recebendo rejeitos da fábrica. 

Geografia: pág 150 – resposta pessoal. 

16/04 Quinta-Feira 

Matemática: pág 77 QUESTÃO 1 a) 143/ b)118/ c) 109/ d) 200 

QUESTÃO 2 a) barra ou dezena/ b) placa ou centena/ c) 1 

QUESTÃO 3 b) cento e vinte e oito c) cento e sessenta e nove d) duzentos e)  duzentos e vinte 

e um. 

 

 

 

 

 

 


