
 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  2º Bimestre/2020  - 2º anos 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  
Nota 

Máxima 

Data da 

Entrega 

Língua 

Portuguesa 

Atividade Apostila 2: Você é o autor – Página 43- , o aluno deverá 
criar uma advinha. Colar no Caderno meia pauta com cabeçalho. 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 10, dia 01/07/20)  

 
2.0 

 
27 a 31 julho 

  Lista de exercícios (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

Produção de texto- No caderno meia pauta o aluno deverá produzir 
um poema, com o tema Amor. 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 7, dia 12/06/20) 

2.0 27 a 31 julho 

                                                                            TOTAL 10  

Matemática 

 Simulado (anexo) 6.0 20 a 24 de julho 

Trabalho:  Máquina de Calcular -Confeccionar uma Máquina de 
Calcular utilizando materiais recicláveis.  (anexo) 

3.0 20 a 24 de julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

  TOTAL 10 

     Ciências 

Lista de exercícios (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Experiência:    Cientistas em ação.  
Realizar a experiência da página 137 e responder as atividades da 

página 138. 

4.0 27 a 31 julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

  TOTAL 10 

História 

Atividade Apostila 2: Sou um bom cidadão- Páginas 1 e 2  
(Atividade já desenvolvida no roteiro 9, dia 01/07/20)  

3.0 20 a 24 de julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

Lista de exercícios (anexo) 6.0 20 a 24 de julho 

                                                                            TOTAL 10  

Geografia Lista de exercícios (anexo) 6.0 20 a 24 de julho 

 

Atividade:  Enviando uma correspondência- Os alunos deverão 
elaborar uma carta para o seu amigo da sala, criar um envelope e 
colocar remetente e destinatário (A carta será entregue na volta as 
aulas). 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 4, dia 25/05/20)  

3.0 20 a 24 de julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

  TOTAL 10 

Ensino 

Religioso 

Trabalho: Em uma folha sulfite montar uma linha do tempo com 
desenhos, na sequência das pragas que Deus mandou para o Egito. 
Indique a ordem das pragas com números ou palavras (primeira, 
segunda...), depois pinte o desenho bem bonito. 

6.0 27 a 31 julho 

Atividade da Apostila – Pág. 41 3.0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

  TOTAL 10 

Artes 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até  31 julho 

Trabalho:  Rosa dos Ventos - Confeccionar uma Rosa dos 
Ventos.(Sugerimos um modelo feito de prendedor de roupa, mas 
poderá ser feito com outro material reciclável) 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 8, dia 22/06/20)  

6.0 20 a 24 de julho 

Atividade:  Livro pág.40 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 5, dia 01/06/20)  

3.0 20 a 24 de julho 

  TOTAL 10 

Inglês 

Trabalho - Animal da fazenda e suas características. 
Escolher um animal da fazenda e desenhá-lo. Depois escrever suas 
principais características em Inglês (cite pelo menos cinco 
características, exemplo: Forte – Strong/ Grande – Big etc...) a 

5.0 20 a 24 de julho 



 

 

Senhores Pais, atenção aos recados abaixo: 

1) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). Mas caso não consigam anexá-las, 

estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente organizadas por disciplinas, com o 

nome e série do aluno.  

2) Caso não consigam fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha a 

parte, desde que estejam com o cabeçalho e nome da atividade e disciplina. 

Cabeçalho (C.A.P, data completa). 

3)  Separamos a entrega das atividades em duas semanas (de 20 a 24 e 27 a 31) apenas para facilitar a 

organização das mesmas.  

4) A maioria das atividades já foram pedidas em roteiros anteriores, mas caso ainda não tenham sido 

realizadas poderão ser postadas nas datas de 20 a 31 de julho. 

5) Lembramos que ao retornarmos as aulas, realizaremos uma avaliação diagnóstica para verificar a 

aprendizagem dos alunos e posteriormente se necessário um programa de reforço escolar. 

 

Faremos uma reunião online para maiores esclarecimentos. Logo mais divulgaremos o Link da mesma 

na lista de transmissão do whatsapp. 

 

 

pesquisa poderá ser realizada com o auxílio do dicionário ou da 
internet. 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 5, dia 01/06/20)  

Atividades do livro pág. 32 e  pág. 37     
 (atividades já desenvolvida no roteiro 4 e 6, dias 25/05 e 08/06) 

5.0 20 a 24 de julho 

  TOTAL 10 

Educação 

Física 

Confecção de brinquedo reciclável -  (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Atividade do anexo 5.0 27 a 31 julho 

  TOTAL 10 


