
Planejamento Semanal 

2º Ano 

Segunda-feira 
21 / 09 

Português 

 Atividade de Verificação;
 Atividade lúdica durante a aula ao vivo.

Inglês 

 Develop writing skills and recap preposition of places (Desenvolver habilidade de escrita e 
rever as prepositções de lugar);

 Activity – Livro: Writing Journal, page 04 (Será feita durante a aula).
Ciências 

 Atividade lúdica durante a aula ao vivo.

BLOG 

Terça- feira 
22/09 

      ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DE HISTÓRIA 

Quarta – feira 
23 / 09 

Inglês 

 Learn vocabulary for 3D shapes and identify 3D shapes in everyday objects (Aprender o 
vocabulário de formas geométricas espaciais e identificar essas formas em objetos do dia a 
dia);

 Activity – Atividade prática: encontrar objetos dentro de casa com as formas aprendidas 
(será realizada durante a aula);

 Activity – Livro: Student’s Book, page 13 (será feita após a aula).
Matemática 

 Atividade de Verificação;
 Atividade lúdica, durante a aula ao vivo.

 História 

 Atividade lúdica.

BLOG 

Quinta – feira 
24 / 09 

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

Inglês 

 Atividade no blog – Fazer as formas geométricas espaciais com massinha de modelar;
 Aula de conversação – Falar sobre o bairro, a rua e algumas lojas que há em sua 

vizinhança.
OBS.: Para facilitar esse momento de conversação, converse com seu filho sobre o bairro em 

que moram: Nome da rua, do bairro e lugares que há nele. 

  ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CIÊNCIAS 

Sexta – feira 
25 / 09 

Português, Matemática  e Geografia 

 Atividade lúdica integrada durante a aula ao vivo.
Geografia 

 Atividade de Verificação.
Inglês 

 Categorise objects by shapes and illustrate differently shaped objects (Categorizar objetos 
pelas formas geométricas e ilustrar as diferentes formas);

 Activity – Student’s Book, page 14 e 15.




