
 

 
PLANO QUINZENAL- 03/11/2020 ao dia 13/11/2020 

Turma: 2º Ano 
Professor(a):  Ana Rosa Damião 

Edineia Frigo Chandeski 

Leni Hardt Cruz 

Maria Cristiane Correia Boelter 
Thaina K. Nascimento 

Cronograma LRCO 

 Horário Seg Ter Qua Qui Sex  
 PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS H.A MATEMÁTICA 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS H.A MATEMÁTICA 

 HISTÓRIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA H.A CIÊNCIAS 

 HISTÓRIA PORTUGUÊS GEOGRAFIA H.A CIÊNCIAS 

DIA DA 

SEMANA 

DIA DO 
MES 

DISCIPLIN A CARGA 

HORÁRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

Terça-feira  03/11/20 Matemática  

 

3 horas 

 

Números naturais: 

antecessor e sucessor 

de um número. 

 

(EF02MA01)Reconhecer o antecessor 
e sucessor de um número natural 
(até a ordem de centenas) em 
diferentes situações. 

https://i.pinimg.com/originals/54/75/09/547509a522
ab85e85cbbf6668d525b2f.png 
https://br.pinterest.com/pin/661114420271457976/ 

https://br.pinterest.com/pin/564075922074151467/ 

 

Português  1 hora 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, de palavras e 

textos de diferentes gêneros 

https://www.google.com/search?q=escreva+palavras

+e+siga+o+modelo&sxsrf= 

https://i.pinimg.com/originals/54/75/09/547509a522ab85e85cbbf6668d525b2f.png
https://i.pinimg.com/originals/54/75/09/547509a522ab85e85cbbf6668d525b2f.png
https://br.pinterest.com/pin/661114420271457976/


discursivos, com gradativa 

identificação de elementos da 

intencionalidade e da 

situacionalidade. 

 

Quarta- feira  
04/11/20 

 
 
Português   

 
 

2 horas 

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://misturadealegria.blogspot.com/2015/04/livro

-meus-autoditados-autoditados.html?m=1 

 

 
Geografia  

 
2 horas 

Retomada de 

conteúdo: 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/2019/07/caderno-

de-reforco- 

https://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/ 

 

Quinta-feira  05/11/20 H.A H.A    

Sexta -feira  

06/11/20 
 
Matemática  

 
2 horas 

Sistema de 

Numeração 

Decimal: Valor 

posicional e função 

do zero. 

 

 (EF02MA01). Comparar e 

ordenar números naturais (até a 

ordem de centenas) pela 

compreensão de características 

do sistema de numeração decimal 

(valor posicional e função do 

zero). 

 

https://i.pinimg.com/originals/dd/9a/a6/dd9aa6c890
56aaf4959efae182712477.png 
http://pedagogiaseculoxxi.blogspot.com/2013/04/nu

meros-para-escrever-por-extenso.html 

https://atividadespedagogicas.net/2018/05/atividad

es-de-compor-e-decompor-numeros.html 

 

 
Ciências  

 
2 horas 

Retomada de 

conteúdo: 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://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/caderno-de-reforco-
https://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/caderno-de-reforco-
https://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/
https://i.pinimg.com/originals/dd/9a/a6/dd9aa6c89056aaf4959efae182712477.png
https://i.pinimg.com/originals/dd/9a/a6/dd9aa6c89056aaf4959efae182712477.png
http://pedagogiaseculoxxi.blogspot.com/2013/04/numeros-para-escrever-por-extenso.html
http://pedagogiaseculoxxi.blogspot.com/2013/04/numeros-para-escrever-por-extenso.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/05/atividades-de-compor-e-decompor-numeros.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/05/atividades-de-compor-e-decompor-numeros.html
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/


 

DIA DA 

SEMANA 

DIA DO 
MES 

DISCIPLIN A CARGA 

HORÁRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

Segunda-

feira  

09/11/20 Português 2 horas 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, de 

palavras e textos de 

diferentes gêneros 

discursivos, com 

gradativa identificação 

de elementos da 

intencionalidade e da 

situacionalidade. 

 

http://educarparaavida-

educadoras.blogspot.com/2013/06/musica-gatinha-

parda.html 

 

História  2 horas - Retomada de 
conteúdo: 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/ccaa84418aa68bf4

58fc9d6ca9e9afb5.jpg 

Terça-feira 10/11/20  

Matemática 

 

3 horas 

Sequência de 

números naturais: 

ordem crescente e 

 (EF02MA09). Identificar 

e construir sequências 

de números naturais em 

https://i.pinimg.com/originals/e1/d8/6d/e1d86d3a22c4
7effdcd9dde768d34147.jpg 
https://br.pinterest.com/pin/235453886757311267/ 

https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/84/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e9afb5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/84/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e9afb5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e1/d8/6d/e1d86d3a22c47effdcd9dde768d34147.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e1/d8/6d/e1d86d3a22c47effdcd9dde768d34147.jpg


decrescente. 

 

ordem crescente ou 

decrescente a partir de 

um número qualquer, 

utilizando uma 

regularidade 

estabelecida. 

 

 

Português 1 hora 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, de 

palavras e textos de 

diferentes gêneros 

discursivos, com 

gradativa identificação 

de elementos da 

intencionalidade e da 

situacionalidade. 

 

http://educarparaavida-

educadoras.blogspot.com/2013/06/musica-gatinha-

parda.html 

 

Quarta-feira  
11/11/20 

 
 

Português 

 
 

2 horas 

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/625085623256712852/ 

 



 

Geografia  
2 horas 

Retomada de 

conteúdo: 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/2019/07/caderno-de-

reforco- 

https://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/ 

 

Quinta-feira 12/11/20 H.A H.A H.A H.A H.A 

Sexta-feira  

13/11/20 
 

Matemática 
 

2 horas 

Algoritmos para 
resolver operações 
de adição e 
subtração. 

(EF02MA05). Resolver 

operações de adição 

com apoio de recursos 

manipuláveis e/ou 

digitais, registros 

pictóricos e algoritmos 

(com e sem 

agrupamento de 

dezena). Resolver 

operações de subtração 

com apoio de recursos 

manipuláveis e/ou 

digitais, registros 

pictóricos e algoritmos 

(com e sem 

desagrupamento na 

dezena). 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/21/59/42/215942f2b845

9a9f75d986ffeb3799cb.png 

https://br.pinterest.com/pin/331436853830388973 

 

 
Ciências 

 
2 horas 

Retomada de 

conteNoções de 

sustentabilidade. 

Adquirir ações 

responsáveis em relação 

a conservação do meio 

ambiente: fazendo a 

https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-

reciclagem-do-lixo-para-imprimir/ 

https://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/caderno-de-reforco-
https://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/caderno-de-reforco-
https://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/
https://i.pinimg.com/originals/21/59/42/215942f2b8459a9f75d986ffeb3799cb.png
https://i.pinimg.com/originals/21/59/42/215942f2b8459a9f75d986ffeb3799cb.png
https://br.pinterest.com/pin/331436853830388973
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/


 separação correta dos 

lixos. 

* Vídeos educativos e 

produção de desenhos, 

colagens, formação de 

frases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

ESCOLA:_________________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSORA:_____________________________________________________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3° TRIMESTRE – 03/02/2020 À 13/03/2020 

2° ANO 

PROFESSORAS: Thainara K Nascimento, Edinéia Frigo, Ana Rosa Damião, Leni Hardt e Maria Cristine C. Boelter. 

 



COMPLETE A SEQUÊNCIA DO QUADRO: 

 

1) DÊ O ANTECESSOR E O SUCESSOR: 

 
 

2) RESOLVA OS FATOS: 

 
 

3) LIGUE FAZENDO  A CORRESPONDENCIA: 

 
4) RESOLVA AS OPERAÇÕES: 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Observe as figuras abaixo relacionadas: 

 

 



 

  

 



1- OBSERVE AS FIGURAS ESCREVA SEU NOME, DEPOIS ESCOLHA UMA E PRODUZA UMA 

FRASE: 

 

2- SEPARE AS PALAVRAS CORRETAMENTE: 

ESPAÇO: _________________________________________ 

PÁSSARO: _______________________________________ 

PROFESSOR: _____________________________________ 

TORRE: _________________________________________ 

TEMPO: _________________________________________ 

3- COLOQUE C OU Ç: 

___EBOLA                           CORA___ÃO  

A___ ÃO                               __ AMINHÃO          

4- VAMOS COMPLETAR USANDO CH, NH E LH : 

______ ALEIRA    

ABE______ A    

RAI_______ A   

MEDA _____ A    

5: COMPLETE COM AS PALAVRAS DO QUADRO: 

CHIMARÃO – CHURRASCO – CHAMINÉ – JOELHO –  

 

BANHEIRO – CHINELO – CHAMADA -   

O GAÚCHO GOSTA DE  TOMAR ____________________ 

O POVO GAÚCHO GOSTA DE COMER __________________ 

O ______________ DA MENINA E DE BORRACHA. 

A FUMAÇA DO FOGÃO A LENHA SAI PELA ______________ 

O MENINO MACHUCOU O _____________ JOGANDO FUTEBOL. 

A PROFESSORA TODO DIA FAZ A ________________ 

O ALUNO PEDIU PARA IR AO ______________________. 

6- LEIA E INTERPRETE: 

 

 

DI _____EIRO      

MI _____ OCA 

______ APÉU     

BARU _____ O 

CEGO______A 

CHIMARÃO – CHURRASCO – CHAMINÉ – JOELHO –  

BANHEIRO – CHINELO – CHAMADA.  

 


