
 
 

 

 
 
Segunda – 30/11/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Matemática 
 

Ciências  

Operação 
inversa 

 
Animais 

exóticos e 
nativos 

Aula online através do Google Meet.  
 
Aguardo você!        

Páginas 142 
e 143.  

 
Páginas 

204 e 205.  

 

Terça – 01/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

História 
 

Geografia   

Maneiras de 
brincar  

 
Os meios de 

transporte em 
nosso dia a dia 

Você gosta de brincar? E sabia que brincar é 
importante? Pois é, brincar nos faz 
desenvolver várias habilidades, promove a 
socialização com outras pessoas e melhora 
nossa criatividade. Mas as brincadeiras 
também fazem parte de costumes e valores 
da comunidade que vivemos. Antes de 
realizar suas atividades, leia as páginas 242 
até 244. 
 
Você sabia que aqui no Brasil o meio de 
transporte de mercadorias mais utilizado é o 
caminhão? E já parou para pensar o quantos 
benefícios os meios de transporte nos trazem? 
Neste capítulo vamos ver alguns meios de 
transporte e seus benefícios, leia as páginas 
270, 271, 273 e 274, antes de realizar suas 
atividades.  

Páginas 243 
e 245 

(módulo 3).  
 

Páginas 271, 
272 e 275 

(módulo 3).  

 
Quarta – 02/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Língua 
portuguesa 

 
História 

Gua – gue - 
gui 

 

 Aula online através do Google Meet.  
 
Aguardo você!       
 
 

Páginas 15 
até 18 

(módulo 3). 
Páginas 

247, 252 e 

 

Escola Doces Letras  

Ensino Fundamental I Série/Ano: 2° 

Professor (a):  Talita Buraem Disciplina: Todas Turma: Mat. 

Aluno (a):   

          Roteiro de Atividades 
 



 
 

Brincar em 
diferentes 

épocas 

atividade 2 
de história 
da apostila 
xerocada.  

 

Quinta – 03/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Matemática 
 

Artes 

Medidas de 
comprimento  

 
As cores 

secundárias e 
terciárias 

Videoaulas enviadas através do WhatsApp.  
 
Assista com calma e atenção!        
 

Páginas 
149, 151, 152 

e 153. 
 

Páginas 27, 
31, 32 e 33 

(Módulo de 
arte) 

 
Sexta – 04/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Língua 
portuguesa  

 
Ciências 

Gênero textual: 
anúncio de 

propaganda 
 

Cuidados com 
os animais  

O anúncio de propaganda é um texto 
publicitário que tem a função de promover  
uma instituição ou ideia, visando o 
convencimento da população. Veja o texto 
publicitário na página 10 antes de realizar as 
atividades de interpretação.   
 
Você tem animal de estimação? Animais de 
estimação são animais que podemos criar em 
casa e/ou sítio. Mas, é necessário que você 
tenha cuidados especiais com os animais, 
quando decide criá-los. Leia alguns dos 
cuidados que devemos ter com os animais 
nas páginas 206 e 207.  

Páginas 11 
até 13. 

 
Páginas 

208, 209 e 
atividade 2 
de história 
da apostila 
xerocada. 

 
 

Bons estudos e feliz final de semana!  
  Beijinhos!   


