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Dia da 
semana 

Data Disciplina Carga 
Horária 

Conteúdos Objetivos Referências 

 
 
Segunda -
feira 

 
 
16/11/2020 

 
Português 
Português 

 
 

 
 

02hs. 
 

- Relação x grafema: 
princípio acrofônico. 

(EF02LP06). Perceber o princípio 
acrofônico que opera nos nomes das 
letras do alfabeto, a fim de dominar 
as convenções da escrita. 
 

https://br.pinterest.com/pin/800726008
723052784/ 
 

https://br.pinterest.com/pin/800726008723052784/
https://br.pinterest.com/pin/800726008723052784/


 
História 
História 

 
 

 
 
02hs. 
 
 

- Data comemorativa 
Proclamação da República 
(vídeos e atividades pelo 
WhatsApp)  

* Dar um enfoque às datas cívicas; 
* Compreender porque comemoramos a 
Proclamação da República. 

https://www.educacaoetransformacao.com.br

/projeto-proclamacao-da-republica/ 

 
 
 
 
 
 
Terça -feira 

 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

 
 

Matemática. 

 
 
01h. 

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. 

http://atividadespara5ano.blogspot.com/2015/0

3/atividades-sistema-de-numeracao-

decimal.html 

 

 
 

Horas-
atividades. 

 
 
 
03 hs. 

 
 
___________________ 

 
 
_______________________________ 

 

______________________________ 

 
 
 
 
 
Quarta-
feira 

 
 
 
 
 
18/11/2020 

 
 

Ciências 
Ciências 

 

 
 
02hs. 
 

- Ser humano como agente 

transformador do meio. 

 

(EF02CI04). Compreender a influência do 

ser humano como agente transformador 

do meio para atender suas necessidades, 

reconhecendo atitudes de cuidados para 

conservação do ambiente. 

https://i.pinimg.com/originals/d5/14/1d/d5141

d21ab64d30fe91e279dcd98dc33.jpg 

 

Matemática 
 
 

02h Medidas de valor: Sistema 

Monetário Brasileiro. 

 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de 

valores entre moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro, para resolver situações 

cotidianas. 

http://4.bp.blogspot.com/-

I3umEpnZmXw/TgkN5NA-

VvI/AAAAAAAAA9A/DhvmEUUwUEs/s1600/8.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
19/11/2020 

 
Geografia 
Geografia 

 
 

 
 
02hs 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
mudanças das paisagens: 
Estações do ano. 
 

(EF02GE05). Descrever e identificar 
características de seus lugares de vivencia 
relacionadas ao ritmo da natureza, e as 
mudanças que estes acarretam no estilo 
de vida das pessoas e na paisagem. 

https://i.pinimg.com/originals/78/a0/20/78a02
0ec18a3ca2e20ecbdc74fa4690d.gif 
 

 
Português 
Português 

 
 
02hs. 

-Relação x grafema: 
princípio acrofônico. 

(EF02LP06). Perceber o princípio 
acrofônico que opera nos nomes das 
letras do alfabeto, a fim de dominar 
as convenções da escrita. 
 

https://br.pinterest.com/pin/643803709
205913644/ 
 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-proclamacao-da-republica/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-proclamacao-da-republica/
http://atividadespara5ano.blogspot.com/2015/03/atividades-sistema-de-numeracao-decimal.html
http://atividadespara5ano.blogspot.com/2015/03/atividades-sistema-de-numeracao-decimal.html
http://atividadespara5ano.blogspot.com/2015/03/atividades-sistema-de-numeracao-decimal.html
https://i.pinimg.com/originals/d5/14/1d/d5141d21ab64d30fe91e279dcd98dc33.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d5/14/1d/d5141d21ab64d30fe91e279dcd98dc33.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I3umEpnZmXw/TgkN5NA-VvI/AAAAAAAAA9A/DhvmEUUwUEs/s1600/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I3umEpnZmXw/TgkN5NA-VvI/AAAAAAAAA9A/DhvmEUUwUEs/s1600/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I3umEpnZmXw/TgkN5NA-VvI/AAAAAAAAA9A/DhvmEUUwUEs/s1600/8.jpg
https://i.pinimg.com/originals/78/a0/20/78a020ec18a3ca2e20ecbdc74fa4690d.gif
https://i.pinimg.com/originals/78/a0/20/78a020ec18a3ca2e20ecbdc74fa4690d.gif
https://br.pinterest.com/pin/643803709205913644/
https://br.pinterest.com/pin/643803709205913644/


Sexta-feira 20/11/2020 Matemática 
Matemática. 
 

02hs. 
 

Números Naturais: antecessor e 

sucessor. 

 

Identificar o antecessor e sucessor dos 

números naturais até quatro ordens em 

diferentes contextos. 

http://cantinhodaprofecarol.blogspot.com/2011/

03/antecessor-e-sucessor.html 

 

Português. 01h. 
 

-Reconhecimento de 
informações explícitas em 
diferentes textos. 
 

(EF15LP03). Localizar, com a 
mediação do professor, informações 
explícitas em diferentes gêneros 
discursivos, como requisito básico 
para a compreensão leitor. 
 

https://misturadealegria.blogspot.com/2
015/10/libro-de-autoditado-silabas-
complexas.html?m=1 
 

Hora-atividade. 01h.    

 
 
 
 
 
 
 
Segunda -
feira 

 
 
 
 
 
 
 
23/11/2020 

 
 

Português 
Português 

 
 
02hs. 
 
 
 
 

-Reconhecimento de 
informações explícitas em 
diferentes textos. 
 

(EF15LP03). Localizar, com a 
mediação do professor, informações 
explícitas em diferentes gêneros 
discursivos, como requisito básico 
para a compreensão leitor. 
 

https://misturadealegria.blogspot.com/2
015/10/libro-de-autoditado-silabas-
complexas.html?m=1 
 

 
História 
História 

 

02hs. 
 
 
 

- Data comemorativa 
Dia da Bandeira 
(vídeos e atividades pelo 
WhatsApp) 

* Estimular os alunos a demonstrarem o 
seu respeito pela Bandeira; 
* Associar a Bandeira com um símbolo 
que representa o Brasil entre outros; 
* Entender o significa das cores da 
Bandeira. 
 

https://www.educacaoetransformacao.com.br
/ 
https://www.soescola.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 
 
24/11/2020 

Horas-
atividades. 

03hs. ___________________ _____________________________ ______________________________ 

 
Matemática 

 

 
 
01h 

Números Naturais: ordem 

crescente e decrescente. 

Escrever números naturais em ordem 

crescente e decrescente até a quarta ordem. 
http://praticaspedagogicasemmovimento.blogsp

ot.com/2013/03/ordem-crescente-e-

decrescente.html 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ciências 
Ciências 

 
 

02hs 
 

- Ser humano como agente 

transformador do meio. 

 

(EF01CI01). Compreender a influência do 
ser humano como agente transformador 
do meio para atender suas necessidades, 
reconhecendo atitudes de cuidados para 
conservação do ambiente. 

https://i.pinimg.com/originals/a8/ea/cc/a8eacc
e71261f0a50c2ae2e9098d99ab.jpg 
 

http://cantinhodaprofecarol.blogspot.com/2011/03/antecessor-e-sucessor.html
http://cantinhodaprofecarol.blogspot.com/2011/03/antecessor-e-sucessor.html
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/10/libro-de-autoditado-silabas-complexas.html?m=1
https://www.educacaoetransformacao.com.br/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/
https://www.soescola.com/
http://praticaspedagogicasemmovimento.blogspot.com/2013/03/ordem-crescente-e-decrescente.html
http://praticaspedagogicasemmovimento.blogspot.com/2013/03/ordem-crescente-e-decrescente.html
http://praticaspedagogicasemmovimento.blogspot.com/2013/03/ordem-crescente-e-decrescente.html
https://i.pinimg.com/originals/a8/ea/cc/a8eacce71261f0a50c2ae2e9098d99ab.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a8/ea/cc/a8eacce71261f0a50c2ae2e9098d99ab.jpg


Quarta-
feira 

25/11/2020  

Matemática 
Matemática. 
 

02hs. *Números no seu contexto 

diário. Ordem numérica, 

ordem crescente e 

decrescente, quantidades...  

*Sólidos geométricos ...  

*Tabelas ... 

 

*Contagens na rotina, e com matérias 

concretos, contagens ascendentes e 

descendentes, reconhecimento de 

números no contexto diário, indicação 

por ordem ou indicação de códigos para 

organização de informações. Utilizar 

números como indicador de quantidade 

ou de ordem em diferentes situações...  

 *Sólidos geométricos, ler e escrever, e 

responder a cruzadinha, comparar sólidos 

geométricos com materiais utilizados no 

dia a dia, e identificação de figuras 

planas, a fim de estabelecer relações de 

sentido.  

 *Organizar dados em tabelas ou gráficos 

e saber ler e interpretar esses dados, 

desenvolver capacidades de investigação 

e sistematização dos dados estatísticos, 

com construção de diferentes métodos 

de resolução. 

 

*https://www.slideshare.net/lcolino/avaliao

-de-matematica-2-ano-3-bimestre 

*https://www.google.com.br/search?sxsrf=

ALeKk01RW4vnbyIhywbxMaOH5Yly63AREA:

1604360743960&source=univ&tbm=isch&q= 

 

 
 
 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
 
 
26/11/2020 

Geografia 
Geografia 

 
 

02hs. 
 

- Retomada de conteúdo: 
Relação clima-moradia-
brincadeiras. 
 

(EF01GE10). Descrever e identificar 
características de seus lugares de 
vivencia relacionadas ao ritmo da 
natureza, e as mudanças que estes 
acarretam no estilo de vida das pessoas e 
na paisagem. 

https://i.pinimg.com/originals/8b/d1/99/8bd19
94aa01c882e26c27e6ebc7c216e.jpg 
 

Português 
Português 

02hs. - Relação x grafema: 
princípio acrofônico. 
 

 (EF02LP06). Perceber o princípio 
acrofônico que opera nos nomes das 
letras do alfabeto, a fim de dominar 
as convenções da escrita. 

https://br.pinterest.com/pin/626915210

599245339/ 

 

https://www.slideshare.net/lcolino/avaliao-de-matematica-2-ano-3-bimestre
https://www.slideshare.net/lcolino/avaliao-de-matematica-2-ano-3-bimestre
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01RW4vnbyIhywbxMaOH5Yly63AREA:1604360743960&source=univ&tbm=isch&q=avalia%C3%A7oes+de+matematica+2+ano+3+trimestre&sa=X&ved=2ahUKEwjKufDBheXsAhXTIbkGHeVTAxwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=609#imgrc=v7BrdDpTC2vk_M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01RW4vnbyIhywbxMaOH5Yly63AREA:1604360743960&source=univ&tbm=isch&q=avalia%C3%A7oes+de+matematica+2+ano+3+trimestre&sa=X&ved=2ahUKEwjKufDBheXsAhXTIbkGHeVTAxwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=609#imgrc=v7BrdDpTC2vk_M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01RW4vnbyIhywbxMaOH5Yly63AREA:1604360743960&source=univ&tbm=isch&q=avalia%C3%A7oes+de+matematica+2+ano+3+trimestre&sa=X&ved=2ahUKEwjKufDBheXsAhXTIbkGHeVTAxwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=609#imgrc=v7BrdDpTC2vk_M
https://i.pinimg.com/originals/8b/d1/99/8bd1994aa01c882e26c27e6ebc7c216e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8b/d1/99/8bd1994aa01c882e26c27e6ebc7c216e.jpg
https://br.pinterest.com/pin/626915210599245339/
https://br.pinterest.com/pin/626915210599245339/


Sexta-feira 27/11/2010 Matemática 
Matemática 

 

02hs. 
 

*Problemas... 

* Resolva as operações. 

* Numerais, sequência 

numérica, dezena e unidades. 

*Multiplicação 

*Resolver situações problemas no campo 

da adição e subtração, reconhecer as 

propriedades da adição, realizar 

atividades com operações matemáticas, 

efetuar cálculos mentais e com materiais 

concretos. 

*Conhecer, reconhecer e utilizar 

corretamente o sistema de numeração 

decimal, compor e decompor, identificar 

e compreender o que dezena e meia 

dezena, resolver situações problemas do 

cotidiano fazendo uso das operações.  

* Construir fatos básicos de multiplicação 

com o numeral 3 e utiliza-lo na 

construção de cálculos mentais e escritos. 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=AL

eKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604

410859446&source=univ&tbm=isch&q=ativi

dades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=

2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJk

EegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCV

V9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M 

*https://www.google.com.br/search?q=ativi

dades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&tbm=is

ch&ved=2ahUKEwiX5sH7websAhUxCrkGHbZ

uAFkQ2-  

 

Português. 01h 
 

-Ortografia;  
Consciência fonológica: 
unidades fonológicas ou 
segmentos sonoros. 

 (EF02LP02). Segmentar, com a 
mediação do professor e 
progressivamente com autonomia, 
palavras em sílabas, remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou 
finais para criar novas palavras, a fim 
de compreender que este é um dos 
princípios para formação de novas 
palavras. 
 

https://www.soescola.com/2016/07/ativ
idades-de-alfabetizacao-com-letra-
3.html/m-letramento-divertido-vol-1-p-
ig-89 
 

Hora-
atividade. 

01h    

 
 
Segunda -
feira 

 
 
30/11/2020 

Português 
Português 

02hs. -Grau do substantivo. 
 

(EF02LP11). Usar o aumentativo e o 
diminutivo de palavras com os sufixos 
-ão e -inho/-zinho, a partir dos 
gêneros abordados em sala de aula, a 
fim de perceber os efeitos de sentidos 
provocados pelos seus usos nos 
enunciados. 

https://br.pinterest.com/pin/637048309
765680944/ 
https://www.aprenderebrincar.com/201
2/10/educacao-infantil-livro-poema-e-
atividades-com-letra-n.html 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01x38x32e0YdadldEFxOGw5_JR8xg:1604410859446&source=univ&tbm=isch&q=atividades+com+dezena+e+unidade&sa=X&ved=2ahUKEwiuhueawObsAhUgIbkGHReSAs0QjJkEegQIAhAB&biw=1366&bih=657#imgrc=BCVV9yinYNwYqM&imgdii=wGezxkAxoXOT4M
https://www.google.com.br/search?q=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX5sH7websAhUxCrkGHbZuAFkQ2-cCegQIABAA&oq=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6AggAOgQIABAYUOiKAVjNzQFgjtcBaAFwAHgDgAHvB4gBmmKSAQ0yLTMuNS41LjUuNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient
https://www.google.com.br/search?q=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX5sH7websAhUxCrkGHbZuAFkQ2-cCegQIABAA&oq=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6AggAOgQIABAYUOiKAVjNzQFgjtcBaAFwAHgDgAHvB4gBmmKSAQ0yLTMuNS41LjUuNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient
https://www.google.com.br/search?q=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX5sH7websAhUxCrkGHbZuAFkQ2-cCegQIABAA&oq=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6AggAOgQIABAYUOiKAVjNzQFgjtcBaAFwAHgDgAHvB4gBmmKSAQ0yLTMuNS41LjUuNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient
https://www.google.com.br/search?q=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX5sH7websAhUxCrkGHbZuAFkQ2-cCegQIABAA&oq=atividades+com+a+tabuada+do+2+e+3+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6AggAOgQIABAYUOiKAVjNzQFgjtcBaAFwAHgDgAHvB4gBmmKSAQ0yLTMuNS41LjUuNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient
https://www.soescola.com/2016/07/atividades-de-alfabetizacao-com-letra-3.html/m-letramento-divertido-vol-1-p-ig-89
https://www.soescola.com/2016/07/atividades-de-alfabetizacao-com-letra-3.html/m-letramento-divertido-vol-1-p-ig-89
https://www.soescola.com/2016/07/atividades-de-alfabetizacao-com-letra-3.html/m-letramento-divertido-vol-1-p-ig-89
https://www.soescola.com/2016/07/atividades-de-alfabetizacao-com-letra-3.html/m-letramento-divertido-vol-1-p-ig-89
https://br.pinterest.com/pin/637048309765680944/
https://br.pinterest.com/pin/637048309765680944/
https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/educacao-infantil-livro-poema-e-atividades-com-letra-n.html
https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/educacao-infantil-livro-poema-e-atividades-com-letra-n.html
https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/educacao-infantil-livro-poema-e-atividades-com-letra-n.html


 
História 
História 

 

 
 
02hs. 
 
 
 

- Data comemorativa 
Dia da Bandeira 
(vídeos e atividades pelo 
WhatsApp) 

* Estimular os alunos a demonstrarem o 
seu respeito pela Bandeira; 
* Associar a Bandeira com um símbolo 
que representa o Brasil entre outros; 
* Entender o significa das cores da 
Bandeira. 
 

https://www.educacaoetransformacao.com.br
/ 
https://www.soescola.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/
https://www.soescola.com/


 

ESCOLA: ______________________________________________________________________ 

PROFESSORA: _________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ___________________________________________________        TURMA: 2º ANO 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 16/11/2020 à 30/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



  



  



1) LIGUE AS PEÇAS DO MATERIAL DOURADO AO NÚMERO CORRESPONDENTE: 

 
2) COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA: 

 

 

 



 

  



                         



 


