
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 06/04 a 09/04 

2º ANO 

06/04 - Segunda-feira 

• Quero te convidar para juntos fazermos novas descobertas no mundo da leitura, assista ao vídeo e mãos à obra: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SWD9CdH-YhE; 

• Caderno de Português págs: 60 à 62, (conhecimento prévio/leitura prévia); 

• No seu caderno na matéria de Português, escreva o que você imagina que está sendo contado na tirinha do 

caderno de português pág 62; 

• Gostaram do vídeo que assistiram semana passada do Chico Bento? Bacana, não é?  

• Agora juntos vamos revisar sobre os lugares no campo e em seguida resolver a atividade proposta no caderno 

de Geografia págs: 145 à 147 (releitura) e 149 (atividade).  
 

07/04 - Terça-feira 

• Agora você já sabe o que é uma tirinha, vamos lhe apresentar a “Turma do Xaxado” no caderno de Português 

págs: 63 e 64 (conhecimento prévio/leitura prévia); 

• Quem já brincou de amarelinha? Então abre lá o caderno de História na pág: 188 e vamos nos divertir com uma 

amarelinha diferente (se possível brinque com sua família), após a brincadeira responder a pág: 189.  
 

08/04 - Quarta-feira 

• Que tal inventarmos probleminhas matemáticos? Desafie sua família, por exemplo: Tenho um quebra-cabeça de 

25 peças, não consigo encontrar 5 peças. E agora? Quantas sobraram?  

•  Atividade no caderno de Matemática nas págs: 72 à 74; 

• Sabia que a energia solar tem outras funções muito importantes no nosso dia a dia? Vejam um vídeo rápido como 

o calor do Sol pode ser captado por placas coletoras que o convertem em energia elétrica, acesse:  

https://www.youtube.com/watch?v=fltv6ztI5KE; 

• Convido vocês a realizarem a leitura e responder uma questão no caderno de Ciências págs: 132 e 133, no final 

que tal fazer um desenho de você economizando energia elétrica em sua casa? Capriche! 
 

09/04 - Quinta-feira 

• Tem uma proposta muito legal no anexo para realizarem com a família.  

• Fazer a leitura do texto sobre a Páscoa com a família, realizar reflexões desse momento que estamos passando; 

• Que tal fazer um desenho bem bonito do que significa a Páscoa para você e sua família? Escreva ao lado do seu 

desenho esses significados.   
 

Desejamos a você e a sua família uma Feliz Páscoa.  

                  Beijos da Pró Aildes e Pró Daisi. 
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ANEXO 

 
• Leia o texto a seguir com a família. 

 

Páscoa é... 
 

Páscoa é atempo de Amor, 

de família e de Paz... 
 

É tempo de agradecermos discretamente 

por tudo que temos  

e por tudo que teremos. 
 

Páscoa é um sentimento 

nos nossos corações 

de esperança e fé e confiança. 
 

É dia de milagres, 

dia em que nossos sonhos parecem 

estar mais perto. 
 

Tempo de retrospecção 

por tudo que tem sido 

e uma antecipação de tudo que será. 
 

E hora de lembrar 

com amor e apreciação 

as pessoas em nossas vidas 

que fazem diferença... 
 

Fonte: papodaprofessoradenise.com.br 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO 
06/04 Segunda-feira 

Geografia: pág 149 3ª Questão Discutir com a família e registrar as ideias. 

 
07/04 Terça-feira 

História: pág 189 – história/ estudar/ nome/ tempos/ diferenças/ natureza/ vivem. 

 

Matemática: págs 72 e 73 QUESTÃO 2 -  (X) Quantas latas de suco Sérgio 

conseguiu vender? 

15+8=7     QUESTÃO 3- Colocar as tirinhas em ordem para responder a questão. 

Pág 74 – Resposta pessoal.  

Agora resolva o problema: 

8 + 9 = 17 

 

07/04 Quinta-feira 

Ciências: pág 133 resposta pessoal 

 


