
Planejamento Semanal 

2º Ano 

                              

 

 
Segunda-feira 

14 / 09 
 

Português 

 Número do substantivo; 

 Explicação e realização da atividade no caderno. 

Inglês 

 Practice listen and reading skills. And discuss activities once can do in the city. (Praticar a 
habilidade auditiva e de leitura. E falar sobre coisas que só fazemos na cidade);  

 Atividade – Book pages 10 and 11 (Ouvir a história – será feita durante a aula).   

Geografia 

 Revisão de conteúdos; 

 QUIZ (realização durante a aula ao vivo) 

BLOG 
 

Terça- feira 
15/09 

Ciências 

 Correção da atividade xerografada. 

Matemática 

 Medidas de comprimento, massa e capacidade; 

 Atividade xerografada de revisão 

Artes 

 Ver explicação no Blog. 

Português 

 Atividade no caderno (pesquisa) 

 

 
Quarta – feira 

16/09 

Inglês 

 Recap the alphabet letters and review words from previous lessons and develop listening 
skills. (Rever as letras do alfabeto, as palavras da aula anterior e desenvolver a habilidade 
auditiva);  

 Activity – Book The Bridge pages 05 and 06. (Será feita durante a aula). 
Matemática 

 Medidas de comprimento, massa e capacidade; 

 Correção da atividade de revisão (xerografada). 

História 

 Revisão de conteúdos; 

 Atividade xerografada. 

BLOG 

 
Quinta – feira 

17 / 09 

 Live com os professores das disciplinas extras.    
 O horário será publicado no grupo da sala. 
 

Português    

 Revisão de conteúdos; 

 Atividade xerografada. 

Inglês 

 Review prepositions of place.  

 Atividade interativa online.  (o link das atividades será postado no blog). 
Matemática 

 Medidas; 

 Atividade no caderno (pesquisa) 

 
 
 

 
Sexta – feira 

18 / 09 

Matemática  

 Medidas de capacidade; 

 Realização da atividade no livro páginas 96 a 98. 

Português 

 Revisão de conteúdos; 

 Correção da atividade xerografada. 

Ciências 

 Os seres vivos precisam de água; 

 Realização da atividade no livro páginas 74 e 75. 

Inglês 

 Recap the words about positions: in, on, under, next to, behind, between and in front of. 
Listen and locate places. (Rever palavras que fala sobre a posição das pessoas e/ou objetos. 
Ouvir e localizar lugares);   

 Activity – Book page 12 atividade de áudio. Será realizada durante a aula. 




