
 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 23 à 27/03- 

2º ANO 
 
 

23/03 Segunda-feira 
 
 

 No caderno de Português dar continuidade ao gênero textual CARTA, você já escreveu a carta para um amigo, 
agora você vai descobrir como preencher um envelope de carta para enviar pelos correios págs: 43 e 44. Aproveitar 
esse momento e observar com a família se vocês recebem cartas ou outras correspondências pelos correios; 

 Ontem foi o dia o dia MUNDIAL DA ÀGUA, escreva uma carta, e enviem para alguém que mora longe de você 
falando sobre a importância de LAVAR AS MÃOS. (AGUARDAR PARA ENVIAR EM BREVE) 

 Conhecimento prévio no caderno de Geografia págs: 138 à 140.     

 Faça uma pesquisa e registre em seu caderno de geografia, as mudanças que aconteceram em sua escola ao 
longo dos anos, com escrita e desenho.  

 Acesse o site http://www.escolapontodepartida.com.br/aescola.php e você encontrará algumas fotos  da sua 
escola.           

 
 

24/03 Terça-feira 
 

 Chame sua família e brinque de “BOCA DE FORNO”, as regras da brincadeira está disponível no caderno de 
Português pág: 48, após, escreva em seu caderno como foi esse momento; 

 Que tal um desafio! Siga as coordenadas e cumpra o desafio da pág: 50 do caderno de Português;   

 Conhecimento prévio, Mudanças e permanências ao longo do tempo no caderno de História págs: 183 à 185;  

 Acesse o link http://www.turminha.mpf.mp.br/explore/cultura/folcloere/expressoes-populares e descubra as 
expressões populares de algumas regiões do país.   

 

25/03 Quarta-feira 

 Construir um ábaco com material reciclável: atividade pontuada para entregar dia 22/04 (data prevista); 

 Português: Hora de colocar a mão na massa! Que tal fazer uma deliciosa receita com sua família? Não esqueça 
de escrever em seu caderno a receita escolhida, após esse momento tão legal, realize as atividades das págs:  51 
à 53 (q.5); 

 Ciências págs: 123 e 124; 
 Para ampliar seus conhecimentos, leia o livro Estrelas e Planetas, de Pierre Winters, Editora Brinque-Book.  

26/03 Quinta-feira 
 

 Ouça a música  https://www.youtube.com/watch?v=uwpTNalyPUA e tente registrar os números que 

aparecem na música no caderno de matemática pág: 60, conhecimento prévio/leitura prévia;  

 Conhecimento prévio/leitura prévia, caderno de matemática págs: 61 à 64; 

 Caderno de Português págs: 53 (q.6) à 56. Que tal brincar de adivinha? Chame a família e juntos tentem desvendar 
as adivinhas da pág: 53;  

 Recorte de revistas ou jornais, palavras com T e D e cole-as em seu caderno. 
 

27/03 Sexta-feira 

 Conhecimento prévio/leitura prévia, caderno de Ciências págs: 126 à 128;  

 Conhecimento prévio, caderno de Matemática págs: 64 à 66; 

 Poder brincar e aprender é mesmo muito divertido! Que tal aproveitar o final de semana em casa e junto com a 
família construir um jogo de tabuleiro envolvendo adição! Assim vão poder se divertir e ainda aprender. Quando 
voltar, traga o jogo para brincar com os colegas, (atividade pontuada). 
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