PLANO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS
2º ano do Ensino Fundamental – Professores Leonardo e Mirian
1º Bimestre / 2020
DISCIPLINA

DATA

17 a 21/2
Língua
Portuguesa

2,5

2 a 6/3

Ativ. do livro didático aplicada em sala de aula. Recordando as letras do Alfabeto.

2,5

9 a 13/3

Atividade do livro didático enviado para a casa. Laboratório de palavras.

2,5

23 a 27/3

Atividade em folha aplicada coletivamente em sala de aula - Livro de literatura do
bimestre: “Como começa – Silvana Tavano”.

2,5

27 e 28/2

Atividade do livro didático aplicada em sala. Material Dourado / Unidade – dezena.

2,5

2 a 6/3

Atividade do livro didático enviada para casa. Rever os principais conceitos
estudados na unidade. Números / Ordem / Tabelas / Maior / Menor.

2,5

9 a 13/3

Atividade de construção utilizando Padrões geométricos / Formas geométricas.

2,5

23 a 27/3

Atividade do livro didático aplicada em sala de aula. Rever os principais conceitos
estudados na unidade. Figuras geométricas planas.

2,5

27 e 28/2

Ativ. em folha enviada para a casa. Pesquisar imagens de seres vivos e não vivos.

2,5

2 a 6/3

Ativ. do livro - para casa. Rever os principais conceitos estudados na unidade.
Refletir sobre o ciclo de vida e reforçar as noções de seres vivos e não vivos.

2,5

9 a 13/3

Atividade do livro didático enviada para casa. Pesquisar uma pessoa da família
para descobrir alguns detalhes de como foram seus primeiros anos de vida.

2,5

23 a 27/3

Atividade do livro didático enviada para casa. Por meio das atividades propostas,
retomar o vocabulário e os principais conceitos aprendidos na unidade. Aplicar os
conhecimentos aprendidos a situações novas. Reconhecer as fases da vida de
diferentes seres vivos.

2,5

27 e 28/2

Ativ. em folha enviada para casa. Confeccionar uma pequena linha do tempo da
sua vida. (Apresentação individual).

2,5

2 a 6/3

Ativ. do livro-para casa. Por meio das atividades propostas, retomar o vocabulário
e os principais conceitos aprendidos na unidade. Documentos pessoais.

2,5

9 a 13/3

Atividade em folha enviada para casa. Passagem do tempo. Escolher um objeto
e realizar uma pesquisa sobre a sua evolução.

2,5

23 a 27/3

Ativ. do livro enviada para casa. Por meio das atividades propostas, retomar o
vocabulário e os principais conceitos aprendidos na unidade. Como é a sua rotina.

2,5

27 e 28/2

Ativ. em folha - casa. Respeitando o mode de viver de cada um. Pesquisar um
lugar (CEP), colar a imagem e descrever seus costumes e curiosidades.

2,5

Atividade do livro didático enviada para casa. Por meio das atividades propostas,
retomar o vocabulário e os principais conceitos aprendidos na unidade – Nome e
diversidade (P. 16, 17, 18 e 19).

2,5

Ativ. em folha - para casa. Representações do nosso corpo - Mapa corporal.

2,5

Atividade do livro didático enviada para casa. Por meio das atividades propostas,
retomar o vocabulário e os principais conceitos aprendidos na unidade – Formas
de representar o nosso corpo (P. 28, 29, 30 e 31).

2,5

Livro – EXTRA FUN pages 89 e 90 (Destacar do livro).

4,0

23 e 24/3

Livro Extra Fun pages 91 e 92 (Destacar do livro ). 23 - 2º ano B e 24 - 2º ano A)

4,0

Ao longo do
bimestre

Atividades em sala, “games”, participação nas aulas, “homeworks”.

2,0

História

2 a 6/3
Geografia
9 a 13/3
23 a 27/3
13/3
Inglês

VALORES

Atividade do livro didático aplicada em sala de aula. Letra F e V.

Matemática

Ciências

DESCRIÇÃO - ATIVIDADE DIFERENCIADA

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA AS PROVAS
2º ano do Ensino Fundamental
1º Bimestre / 2020
 Cuidados com a saúde.

LÍNGUA PORTUGUESA

HISTÓRIA

Unidade 1 – Palavras que divertem.








Trava-línguas.
Recordando – nomes.
Laboratório de palavras - Quem sou eu?
Parlendas.
Recordando – F e V.
Como é mesmo que se escreve?
Produção escrita – Parlenda.

Unidade 1- Quem é você?
 Cada pessoa é única.
 A história de cada um.
 Sua história em documentos.

Unidade 2 – A passagem do tempo.

Unidade 2 – Adivinhe as novidades.









Adivinhas.
Recordando – o alfabeto.
Recordando – B e P.
Laboratório de palavras – escrevendo adivinhas.
Carta.
Recordando – F e V, B e P, D e T.
Como é mesmo que se escreve?
Produção escrita – carta enigmática.

MATEMÁTICA






Números até 10.
Dezenas.
Números no dia a dia – código, ordem, medida e
quantidade.
Números de 11 a 19.
Números na forma ordinal.
Dúzia e meia dúzia.
Maior que, Menor que.

Unidade 2 – Geometria.
 Figuras espaciais:
- Não planas.
- Arredondada ou não?
- Vistas.
 Figuras planas:
- Plana ou não plana?
- Retângulo e quadrado.
- Triângulo.
- Círculo.

Unidade 1 - A identidade e o jeito de cada um.
 As pessoas e as coisas têm nome.
 As pessoas têm hábitos diferentes.
 Cada lugar tem um costume e cada um tem o seu
jeito de ser.
 Respeitando o modo de viver de cada um.

 Representações do nosso corpo.
 Os lados do corpo.

INGLÊS
Unidade 1 – Good Morning.
Vocabulário:
 HELLO.
 Good Morning.
 Good Afternoon.
 Good Evening.
 Good Night.
 GOODBYE.
 What´s your name? / My name is....
 How are you? / I´m fine thanks.
 Friends / Classmates.
 Family Members.

Unidade 2 – The Weather.
Vocabulário:
 Cloudy;
 Raining;
 Sunny;
 Windy;
 HOT/COLD.
 Seasons of the year : FALL, WINTER, SUMMER,
SPRING.
 I like.

CIÊNCIAS
Unidade 1 – Os Seres Vivos.
 Componentes do ambiente.
 Características dos seres vivos.
 Como nascem os seres vivos.

Unidade 2 – Os Seres Humanos.
 Semelhanças e diferenças entre
humanos.
 Os seres humanos se desenvolvem.

GEOGRAFIA

Unidade 2 – Representando o seu corpo.

Unidade 1 – Números.




 Como percebemos o tempo passar?
 Presente, Passado e Futuro.
 Dia, semana, mês, ano.

os

seres

