
     
 

PLANO QUINZENAL- 28/09/2020 ao dia 16/10/2020 
Turma: 2º Ano 

Professor(a):  Ana Rosa Damião 
Edineia Frigo Chandeski 

Leni Hardt Cruz 

Maria Cristiane Correia Boelter 
Thaina K. Nascimento 

 

 

Dias da 
semana. 

Dia do mês. Disciplina. Carga horária. Conteúdo. Objetivo. Referências. 

segunda-
feira. 

28/09/2020 Português. 
 
 
História. 

02hs. 
 
 

02hs. 

-Gênero Textual. 
Anúncio. 
 
-Trabalho, lazer e as 
relações sociais na 
comunidade. 

(EF12LP12).Identificar e 
compreender gêneros textuais 
como anúncio, seus sons, sua 
escrita, e fazer sua 
interpretação para descobrir o 
que está anunciando, qual sua 
função no meio da 
comunicação, e seu objetivo.  
 
(EF02HI10). Conhecer os direitos da 
criança relacionados ao trabalho na 
infância. 

https://www.google.com.br/search?q=atividad
es+sobre+an%C3%BAncio+em+CAIXA+ALTO&t
bm 
 
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a7
1c051bed2c46019137635caad8.jpg 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT
6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-
fw&usqp=CAU 
 

terça-
feira. 

29/09/2020 Matemática. 
 
 
Horas 
atividades. 

01h. 
 
 
 

03hs. 

- Composição e 
decomposição de 
números naturais. 
 

(EF02MA06). Resolver e elaborar 
problemas utilizando diferentes 
estratégias de cálculo, dentre elas a 
composição e a decomposição de 

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

https://www.google.com.br/search?q=atividades+sobre+an%C3%BAncio+em+CAIXA+ALTO&tbm
https://www.google.com.br/search?q=atividades+sobre+an%C3%BAncio+em+CAIXA+ALTO&tbm
https://www.google.com.br/search?q=atividades+sobre+an%C3%BAncio+em+CAIXA+ALTO&tbm
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a71c051bed2c46019137635caad8.jpg
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a71c051bed2c46019137635caad8.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/


números (de até três ordens) por 
meio de adições. 
 

quarta-
feira. 

30/09/2020 Matemática. 
 
 
 
 
 
 
Ciências. 

02hs. 
         
 
 
 
 
 
    02hs. 

 Composição e 
decomposição de 
números naturais. 
 
 
 
 
-Noções de 
sustentabilidade. 
 

(EF02MA06). Resolver e elaborar 
problemas utilizando diferentes 
estratégias de cálculo, dentre elas a 
composição e a decomposição de 
números (de até três ordens) por 
meio de adições. 
 
(EF02CI02). Identificar ações que 
contribuam para a conservação 
do ambiente: separação dos 
resíduos sólidos, coleta seletiva e 
redução da geração de resíduos. 
 

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

quinta-
feira. 

01/10/2020 Português. 
 
 
 
 
 
Geografia. 

02hs. 
             
 
 
 
 
02hs. 

-Gênero Textual. 
Anúncio. 
 

 

-Relação cotidiana do 

homem em seus 

espaços de vivência 

com a natureza; 

Responsabilidade 

social para preservação 

e conservação dos 

recursos naturais. 

 

(EF12LP12). Identificar e 
compreender gêneros textuais 
como anúncio, seus sons, sua 
escrita, e fazer sua 
interpretação para descobrir o 
que está anunciando, qual sua 
função no meio da 
comunicação, e seu objetivo.  
 
 (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://br.pinterest.com/pin/65893298921096
6418/ 
 
Explicafacil.com 

https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/
https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/


sexta-
feira. 

02/10/2020 Matemática. 
 
 
 
Português. 
 
Hora-
atividade. 

02hs. 
 
 
 

01h. 
 

01h. 

Medidas de valor: 
Sistema Monetário 
Brasileiro. 
 
Interpretação de 
Texto. 

 

(EF02MA20). Reconhecer as cédulas 
e moedas que circulam no Brasil e 
alguns aspectos históricos 
relacionados. 
 
(EF12LP04). Ler e interpretar o 
texto. Identificar as palavras e os 
sons. 
 

https://escolaeducacao.com.br/atividades-
com-sistema-monetario-trabalhando-com-
dinheiro/ 
 
https://br.pinterest.com/pin/65893298921096
6418/ 

 

Dias da 
semana. 

Dia do mês. Disciplina. Carga horária. Conteúdo. Objetivo. Referências. 

segunda-
feira. 

05/10/2020 Português. 
 
 
 
História. 

02hs. 
             
 
 
02hs. 

Interpretação de 
Texto. 

 
Trabalho, lazer e as 
relações sociais na 
comunidade. 

(EF12LP04). Ler e interpretar o 
texto. Identificar as palavras e os 
sons. 
 
(EF02HI10). Conhecer os direitos da 
criança relacionados ao trabalho na 
infância. 

https://br.pinterest.com/pin/65893298921096
6418/ 
 
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a7
1c051bed2c46019137635caad8.jpg 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT
6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-
fw&usqp=CAU 
 
 

terça-
feira. 

06/10/2020 Matemática. 
 
 
Horas 
atividades. 

01h. 
 
 
 

03hs. 

Números Naturais: 
fatos básicos de 
Adição e subtração. 
 

(EF02MA05). Construir fatos básicos 
da adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito em 
diferentes contextos com o apoio de 
recursos manipuláveis e pictóricos. 

https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%
A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/ 
 

quarta-
feira. 

07/10/2020 Matemática. 
 
 
 
Ciências. 

02hs. 
             
 
 
02hs. 

Números Naturais: 
fatos básicos de 
Adição e subtração. 
 
-Noções de 
sustentabilidade. 
 

(EF02MA05). Construir fatos básicos 
da adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito em 
diferentes contextos com o apoio de 
recursos manipuláveis e pictóricos. 
(EF02CI02). Identificar ações que 
contribuam para a conservação 
do ambiente: separação dos 
resíduos sólidos, coleta seletiva e 
redução da geração de resíduos. 

https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%
A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/ 
 
https://onlinecursosgratuitos.com/40-
atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-
imprimir/ 
 

https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/
https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/
https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/
https://br.pinterest.com/pin/658932989210966418/
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a71c051bed2c46019137635caad8.jpg
https://i.pinimg.com/474x/11/b3/a7/11b3a71c051bed2c46019137635caad8.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT6jjpoOiFwdM8XbDXY_a3Dw9L0vNuPDZY-fw&usqp=CAU
https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/
https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/
https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/
https://br.pinterest.com/anamelflor/adi%C3%A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/


 

quinta-
feira. 

08/10/2020 Português. 
 
 
 
 
 
Geografia. 

02hs. 
            
 
 
 
 
 02hs. 

- Formação de 
palavras, escrita 
correta, sons das 
palavras, ordens 
das palavras nas 
frases. 
-Relação cotidiana do 

homem em seus 

espaços de vivência 

com a natureza; 

Responsabilidade 

social para preservação 

e conservação dos 

recursos naturais. 

 

(EF02LP02).  Formação de 
palavras, escrita correta, sons 
das palavras, ordens das 
palavras nas frases. 
 

(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://www.google.com.br/search?sxsrf=ALe
Kk03SnfTuvBBAYac 
 
Explicafacil.com 

sexta-
feira. 

09/10/2020 Matemática. 
 
 
 
Português. 
 
Hora-
atividade. 

02hs. 
 
 
 

01h. 
 
             01h. 

Sequências de 
Números Naturais: 
ordem crescente e 
decrescente. 
- Formação de 
palavras, escrita 
correta, sons das 
palavras, ordens 
das palavras nas 
frases. 
 

(EF02MA09). Identificar e construir 
sequências de números naturais em 
ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, 
utilizando uma regularidade 
estabelecida. 
(EF02LP02). Formação de 
palavras, escrita correta, sons 
das palavras, ordens das 
palavras nas frases. 
 

https://br.pinterest.com/pin/59658628185838
2076/ 
https://br.pinterest.com/pin/32700362293891
9484/ 
 
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALe
Kk03SnfTuvBBAYac 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03SnfTuvBBAYac
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03SnfTuvBBAYac
https://br.pinterest.com/pin/596586281858382076/
https://br.pinterest.com/pin/596586281858382076/
https://br.pinterest.com/pin/327003622938919484/
https://br.pinterest.com/pin/327003622938919484/
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03SnfTuvBBAYac
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03SnfTuvBBAYac


Dias da 
semana. 

Dia do mês. Disciplina. Carga horária. Conteúdo. Objetivo. Referências. 

segunda-
feira 

12/10/2020   Feriado.   

terça-
feira. 

13/10/2020   Recesso.   

quarta-
feira. 

14/10/2020 Matemática. 
 
 
 
Ciências. 

02hs. 
            
 
 
 02hs. 

-Sequências de 
Números Naturais: 
ordem crescente e 
decrescente. 
-Noções de 
sustentabilidade. 
 

(EF02MA09). Identificar e construir 
sequências de números naturais 
em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 
(EF02CI02). Identificar ações 
que contribuam para a 
conservação do ambiente: 
separação dos resíduos sólidos, 
coleta seletiva e redução da 
geração de resíduos. 
 

https://br.pinterest.com/pin/596586281858382
076/ 
https://br.pinterest.com/pin/327003622938919
484/ 
 https://onlinecursosgratuitos.com/40-
atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-
imprimir/ 
 

quinta-
feira. 

15/10/2020 Português. 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia. 

02hs. 
         
 
 
 
 
 
 
    02hs. 

Grau do 
substantivo. 
(Singular e plural.) 
Frases. 
Separação de 
sílabas. 
Frases enigmáticas 

Relação cotidiana do 

homem em seus 

espaços de vivência 

com a natureza; 

Responsabilidade 

social para preservação 

e conservação dos 

recursos naturais. 

 

(EF02LP11). Identificar e 
compreender os sons das 
palavras, formação da escrita, 
separação de sílabas, caça 
palavras. 
Trabalhar as diferentes tipos de 

letras e a escrita do nome das 

imagens através de frases 

enigmáticas. 

(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 

https://br.pinterest.com/pin/643803709214382
580/ 
https://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/cader
no-de-reforco- 
https://br.pinterest.com/pin/759208449657200
203/ 

 
Explicafacil.com 

https://br.pinterest.com/pin/596586281858382076/
https://br.pinterest.com/pin/596586281858382076/
https://br.pinterest.com/pin/327003622938919484/
https://br.pinterest.com/pin/327003622938919484/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/40-atividades-sobre-reciclagem-do-lixo-para-imprimir/
https://br.pinterest.com/pin/643803709214382580/
https://br.pinterest.com/pin/643803709214382580/
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://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/


recursos no espaço vivenciado pela 

criança. 

sexta-
feira. 

16/10/2020 Matemática. 
 
 
Português. 
 
 
Hora-
atividade. 

02hs. 
 
 

01h. 
          
 
    01h. 

Medidas de valor: 
Sistema Monetário 
Brasileiro. 
Grau do 
substantivo. 
(Singular e plural.) 
Frases. 
Separação de 
sílabas. 
Frases enigmáticas 

(EF02MA20). Reconhecer as 
cédulas e moedas que circulam no 
Brasil e alguns aspectos históricos 
relacionados. 
(EF02LP11). Identificar e 
compreender os sons das 
palavras, formação da escrita, 
separação de sílabas, caça 
palavras. 
Trabalhar as diferentes tipos de 
letras e a escrita do nome das 
imagens através de frases 
enigmáticas. 

https://www.google.com/search?q=atividades+c
om+metade+2+ano&sxsrf 
 
https://br.pinterest.com/pin/643803709214382
580/ 
https://ildetefips2.blogspot.com/2019/07/cader
no-de-reforco- 
https://br.pinterest.com/pin/759208449657200
203/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=atividades+com+metade+2+ano&sxsrf
https://www.google.com/search?q=atividades+com+metade+2+ano&sxsrf
https://br.pinterest.com/pin/643803709214382580/
https://br.pinterest.com/pin/643803709214382580/
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://br.pinterest.com/pin/759208449657200203/


ESCOLA: _______________________________________________________________________________________ 

PROFESSORA: ___________________________________________________________________________________ 

ALUNO: ________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 28/09/2020 À 16/10/2020 

2º ANO. 

 

                                                    15 DE OUTUBRO, 

                         DIA DO 

                         PROFESSOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

O USO DOS RECURSOS NATURAIS: SOLO E ÁGUA NO CAMPO E NA CIDADE. 
   O SOLO, A ÁGUA E O AR NÃO SE REPRODUZEM, AO CONTRÁRIO DAS PLANTAS 
E DOS ANIMAIS. É PRECISO SABER USÁ-LOS PARA QUE, NO FUTURO, AS 
PESSOAS POSSAM TER UM LOCAL PARA PLANTAR SEUS ALIMENTOS E TAMBÉM 
FLORES E ÁRVORES QUE AJUDAM A EMBELEZAR OS AMBIENTES. VOCÊ SABIA 
QUE O SOLO PRECISA DAS PLANTAS PARA PROTEGÊ-LO? VAMOS PENSAR 
SOBRE ISSO OBSERVANDO AS IMAGENS ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Converse com a sua família e os seus colegas sobre as imagens 
observadas. 
 

 A). Existe alguma maneira de fabricar ou de fazer nascer solo? O que você pensa 
sobre isso? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 B). Onde você vive, o solo é bem cuidado? Por quê? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 C) Você já fez alguma coisa para protegê-lo? O quê? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
D) Existem parques e áreas verdes onde você vive? Eles são bem cuidados pelas 
pessoas que os frequentam? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 
PESQUISE E COLE (OU DESENHE) FIGURAS QUE REPRESENTEM RECURSOS 
NATURAIS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

   RESOLVA: 

 

51 

X3 

____

__ 

62 

X3 

____

__ 

73 

X3 

____

__ 

23 

X3 

____

__ 

42 

X3 

____

__ 

20 

X3 

____

__ 

12 

X3 

____

__ 



 

 

 

 



  



  



 

 

 
AGORA COPIE AS PALAVRAS QUE ENCONTROU: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

VAMOS RECICLAR CONSTRUINDO BRINQUEDOS? 
 
JOGO DA ARGOLA  
– PARA FAZER O JOGO VAMOS USAR MATERIAL RECICLÁVEL. 
 
-VOCÊ VAI PRECISAR DE ARGOLAS; (PODEM SER FEITAS DE 
PAPELÃO, JORNAL, OU GARRAFAS.) 
 
-DUAS OU TRÊS GARRAFAS PET (QUALQUER TAMANHO).  
 
COMO FAZER: 

1) COLOQUE UM NÚMERO DE UM LADO DA GARRAFA COM 
PAPEL OU CANETA; 

2)  COLOQUE UM POUCO DE ÁGUA NO LITRO; 
3)  FAÇA AS ARGOLAS; 
4) DEPOIS É SÓ JOGAR.  
5) OBSERVAÇÃO: FAÇA A SOMA DE QUANTOS ACERTOS PARA 

SABER QUEM GANHOU. 

  
MANDAR FOTO DA ATIVIDADE NO GRUPO DA SALA! 
 
AGORA RESPONDA: 

1) EM SUA OPINIÃO VOCÊ ACHA IMPORTANTE RECICLAR?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
RECICLAR É PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, PLANTE ESSA IDEIA! 

 



    

   
 



                         

  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

M-N-B-V-C-X-Z-A-S-D-F-G-H-J-K-LP-O-I-

U-Y-T-R-E-W-Q 

 

 



 

 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

24-27-30      39-45-59        65-71-80     

 

  87-92-109   119-135-129   132-144-150   

   156-162-175 
 

12 

26 

38 

8 

15 

20 

118 

157 

200 

150 

190 

115 

53 

17 

79 

5 

10 

14 

15 

23 

44 

57 

107 

140 

12 

4 

20 

9 

10 

5 

25 

10 

14 


