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Dia da 

semana 

Data Disciplina Carga 

Horária 

Conteúdos Objetivos Referências 

 
 
 

 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 

 
 
 

19/10/2020 

 
 
Português 

Português 
 

 
 
02h 

 
 
 

*Convenções da língua; 
Sílabas canônicas e 
complexas 

Ortografia Ch.. 

EF02LP04). Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em todas 

as sílabas, de modo que, gradativamente, 

apresente domínio das sílabas canônicas e 

não canônicas. 

Cruzadinhas com a ortografia Ch, escrita e 

leitura de palavras, interpretação de texto. 

https://atividadespedagogicasuzan

o.com.br/alfabetizacao-letra-
g/gagogugegi-page-003-1/ 

 

 

 
Matemática 
Matemática 

02h Sistema de Numeração 
Decimal: Números Naturais. 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 
números naturais de até a ordem de 
unidade de milhar, estabelecendo 
relações entre os registros numéricos  
e em língua materna.  

 

https://br.pinterest.com/pin/8013593
27427015701/ 
 

 
 

 
 
 

 
Terça -feira 

 
 

 
 
 

 
20/10/2020 

História  
História 

02h 
 

 

- Trabalho, lazer e as relações 
sociais na comunidade. 

 

*(EF02HI10). Conhecer os direitos da 

criança relacionados ao trabalho na 

infância. 

 Adquirir ações responsáveis em relação a 

conservação do meio ambiente: fazendo a 

separação correta dos lixos. 

* Vídeos educativos e produção de 
desenhos, colagens, formação de frases. 

https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/

84/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e

9afb5.jpg 

 

Matemática 
Matemática 

 

 
02 h 

Números Naturais: 

representação, leitura e escrita 
por extenso. 

(EF02MA01) Representar números naturais 

até a quarta ordem utilizando algarismos e 
recursos manipuláveis ou digitais.  
 

http://varaldeatividades.blogspot.com

/2010/10/escrita-numerica-ate-
40.html 
https://tiainez.blogspot.com/2010/06/

matematica-para-o-1-ano.html 1) 
 
 

 
 
 

Quarta-feira 

 
 

 
 
 

21/10/2020 

 
Ciências 

Ciências 

 
 

02h 

Noções de 
sustentabilidade. 

 

Adquirir ações responsáveis em relação a 

conservação do meio ambiente: fazendo a 

separação correta dos lixos. 

* Vídeos educativos e produção de 

desenhos, colagens, formação de frases. 

https://onlinecursosgratuitos.com/

40-atividades-sobre-reciclagem-do-

lixo-para-imprimir/ 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/alfabetizacao-letra-g/gagogugegi-page-003-1/
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Hora 
atividade 

   

02h    

 

 
 
Quinta-feira 

 

 
 
22/10/2020 

 

Geografia 
Geografia 
 

 

 
02h 
 

Relação cotidiana do homem 

em seus espaços de vivência 

com a natureza; 

Responsabilidade social para 

preservação e conservação 

dos recursos naturais. 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do 

solo e da água para a vida, identificando 
seus diferentes usos (plantação e extração 
de materiais, entre outras possibilidades) e 

os impactos desses usos no cotidiano da 
cidade e do campo e as ações de 
conservação e preservação desses 

recursos no espaço vivenciado pela criança.  

https://ildetefips2.blogspot.com/2

019/07/caderno-de-reforco- 

https://br.pinterest.com/pin/7592
08449657200203/ 

 

 
Português 
Português 

 
 
02h 

* Produção de sentidos a partir 
do texto lido; Reconhecimento 
da finalidade do texto. 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a 
mediação do professor (leitura 
compartilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com 
as necessidades e interesses, atribuindo 
sentido a sua leitura, para possibilitar a 
compreensão e a interpretação de 
diferentes gêneros discursivos. 

https://soatividades.com/atividade

s-de-ortografia-com-letra-ch-para-
alfabetizacao/ 

 

Sexta-feira 23/10/2020     Hora 
atividade 

04h 

 

   

 

 
 
 

 
 
Segunda -feira 

 

 
 
 

 
 
26/10/2020 

 

 
Português 
Português 

 

 

 
02h 
 

 
 
 

Decodificação e compreensão 

de palavras. 

 

(EF12LP01) Ler, com a mediação do 
professor, palavras novas com precisão na 
decodificação; no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por 
memorização, adquirindo domínio 
constante e progressivo fluência na 
leitura... 

https://br.pinterest.com/pin/4823
07441334206662/?nic_v2=1a5Vm
Qhzj 
 

 

 
Matemática 
Matemática 

 

 
02h 

*Resolva as operações de 

adições e subtrações. 
*Formas geométricas  
Números naturais.  

Multiplicação com numerais 2 
e 3. 

*Resolver e elaborar problemas de adição 

e subtração, utilizando estratégias e forma 
de registros pessoais. 
Identificar e reconhecer as formas 

geométricas. 

* Contar até 100 unidades utilizando 

agrupamentos de 10 em 10. 
* identificar e compreender o símbolo da 
multiplicação e resolver as operações. 

www.educaçãoetransormaçaooficia

l.blogspot.com.br 

 

Terça-feira 27/10/2020  

História  
História 
 

02h 

 
 
 

Trabalho, lazer e as relações 

sociais na comunidade. 

*(EF02HI10). Conhecer os direitos da 

criança relacionados ao trabalho na 

infância. 

https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/

84/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e
9afb5.jpg 
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 Adquirir ações responsáveis em relação a 

conservação do meio ambiente: fazendo a 

separação correta dos lixos. 

* Vídeos educativos e produção de 

desenhos, colagens, formação de frases. 

 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

*Resolva as operações de 
adições e subtrações. 

Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração, utilizando estratégias e forma de 
registros pessoais. 

www.educaçãoetransormaçaooficia

l.blogspot.com.br 

 

 
Quarta-feira 

 

 
28/10/2020 

 

Ciências 
Ciências 

02h 

 
Noções de 

sustentabilidade. 

 

Adquirir ações responsáveis em relação a 

conservação do meio ambiente: fazendo a 

separação correta dos lixos. 

* Vídeos educativos e produção de 
desenhos, colagens, formação de frases. 

https://onlinecursosgratuitos.com/
40-atividades-sobre-reciclagem-do-
lixo-para-imprimir/ 

Hora 
atividade 

02h 

 

   

 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 

29/10/2020 

Geografia 
Geografia 
 

 

02h 
02h 

* Estações do ano. * Reconhecer as características de cada 
estação; 
* Compreender os fenômenos da natureza. 

Vídeos educativos e produção de 

desenhos, colagens , formação de frases. 

http://www.conteudoseducar.com.b
r/ 
 

Português 
Português 

 Produção de sentidos a partir 
do texto lido; Reconhecimento 
da finalidade do texto. 
 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a 
mediação do professor (leitura 
compartilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com 
as necessidades e interesses, atribuindo 
sentido a sua leitura, para possibilitar a 
compreensão e a interpretação de 
diferentes gêneros discursivos. 

https://pt-
br.facebook.com/soescola/posts/at
ividades-com-a-letra-
x/1977367052327868/ 
 

Sexta-feira 30/10/2010 Hora 
atividade 

04h 
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ESCOLA: _________________________________________________________________ 

PROFESSORA: ____________________________________________________________ 

ALUNO (A): _________________________________________________   TURMA: 2º ANO 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 19/10/2020 À 30/10/2020 

                                                                     



  



   

              

 

 



 
2- FORME PALAVRAS COM A LETRA X: 

 

 

 



 

 

 

 



 
1- QUE DIA É HOJE? 

 
 



1- COMPLETE COM O ANTECESSOR  E SUCESSOR: 

 
2- COMPLETE COM OS NÚMEROS QUE FALTAM. 

 

 



 

 

 



 

 

 



SUGESTÕES DE DINÂMICAS PARA ALFABETIZAÇÃO. 

 
 



 


