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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

ENSINO FUNDAMENTAL I AGENDA DE ESTUDOS 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

Querido(a) aluno(a), 

 

         Você está recebendo uma lista de tarefas escolares 

para serem feitas do dia 01/04 ao dia 10/04, em sua casa, 

como forma de orientar seus estudos. É necessário que 

você se organize para cumpri-las considerando o horário 

de aulas do 2º ano do Colégio Nossa Senhora do Monte 

Calvário. À medida que suas atividades forem feitas faça um X sobre a tarefa na 

agenda, isso ajudará a visualizar o que foi feito e verificar se a sua organização do 

tempo está adequada.  

      Sabemos que você fará o seu melhor e que seus esforços o ajudarão a aprender 

cada dia mais!  

    Aproveite os finais de semana para colocar seus estudos em dia. 

    Não deixe as atividades acumularem. Realize-as de acordo com os horários de aula. 

    Beijinhos especiais de sua professora! 

 

01/04 – Quarta-feira: 

GEOGRAFIA:  VIVEMOS EM GRUPO/DIFERENTES GRUPOS/ O QUE UNE OS 

GRUPOS/ RESPEITO ÀS PESSOAS, páginas 17 até 20.  

 Cidadania para crianças: Respeitando regras de convivência | Vídeo Educativo 

Infantil | PlayKids. https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI 

 Folha de GEOGRAFIA: DIREITA E ESQUERDA. 

INGLÊS – Atividade em folha: SCHOOL OBJECTS VOCABULARY 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI
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02/04 – Quinta-feira:   

MATEMÁTICA:  livro páginas 39 até 41. 

 

 MATEMÁTICA:  CADERNO DE ATIVIDADES, páginas 9 e 10. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Folha de atividades - CONTOS CLÁSSICOS. 

HISTÓRIA: livro: O CONVÍVIO ENTRE AS PESSOAS/ REGRAS DE 

CONVIVÊNCIA/ VOCÊ CIDADÃO, páginas 23 até 29. 

Cidadania para crianças: Seja inclusivo | Vídeo Educativo Infantil | PlayKids. 

https://youtu.be/qDyk_u_xhSc 
 

HISTÓRIA:  livro: DOCUMENTOS PESSOAIS, páginas 30 e 31. 

03/04 – Sexta-feira: 

MATEMÁTICA:  livro páginas 42 até 45. 

 

 SOCIOEMOCIONAL:  Livro páginas 51 até 58. Relembrando as 

características saudáveis e não saudáveis.  

 Registre no caderno as características mais importantes saudáveis e não 

saudáveis.  

 

https://youtu.be/qDyk_u_xhSc
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06/04 – Segunda-feira: 

CIÊNCIAS:  livro páginas 20 e 21.. 

      

 Folha de CIÊNCIAS: 09- AMBIENTES  

 INGLÊS: Atividade em folha: SCHOOL OBJECTS 
 

07/04 – Terça-feira: 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Atividade em folha: Bilhete. 

MATEMÁTICA:  livro páginas 68 até 70. 

 
 Responder as perguntas no caderno. 

 ARTES: Atividade: Símbolos da Páscoa. 
 

08/04 – Quarta-feira: 

GEOGRAFIA:  VIVEMOS EM GRUPO/DIFERENTES GRUPOS/ O QUE UNE 

OS GRUPOS/ RESPEITO ÀS PESSOAS, páginas 20 até 23.  

   
 

09/04 – Quinta-feira: 

LÍNGUA PORTUGUESA-  Folha: PRODUÇÃO DE TEXTO/BILHETE. 

MATEMÁTICA:  livro páginas 71 até 74. Relembrando dezenas exatas. Use o 

MATERIAL DOURADO. 

 Vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=nnrXmfvQidY 

    

https://www.youtube.com/watch?v=nnrXmfvQidY
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DICAS PARA OS PAIS/ SUGESTÃO DE LEITURA PARA OS ADULTOS: 

https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/24/rotina-agenda-e-apoio-saiba-como-

ajudar-que-as-criancas-aproveitem-o-tempo-na-quarentena.ghtml 

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

Senhores pais /Responsáveis pelos alunos do 2º ano A/B 
 
Com o objetivo de incentivar cada vez mais os estudos da Língua Inglesa, seguem 

as informações para o acesso ao Tutorial da Cambridge para a realização do cadastro 

do(a) seu (sua) filho). 

 Entrar no site do colégio: www.colegiomonte.com.br,  

 Clicar na aba Segmento;  

 Clicar em Fundamental 1;  

 Clicar em Plataforma Cambridge; 

 Clicar em Lista de Material; Tutorial Cambridge. 

No link, Tutorial Cambridge, consta o passo a passo para o cadastro do aluno. Segue 

o código para acesso às atividades. 

Class name: Kid's Box 1 - 2rd grade –2º A - kL8tD2 
 

Class name: Kid's Box 1 - 2rd grade – 2º B - Hu4RA6 
 
 

A unidade 1 pode ser acessada para a realização das atividades. 

 

 
 
 
 

Querido(a)  aluno(a), 

Aproveite o feriado para descansar e colocar suas atividades em dia. 

Capriche na letra, não se esqueça da margem, escreva na pauta, mantenha os 

seus cadernos organizados separando as atividades com um traço feito com lápis de 

cor e régua. 

Estamos com  saudades de você. 

Quando isso tudo passar, nos reencontraremos para nosso abraço de carinho. 

Cuide-se e ajude os seus pais no que for possível! 

Com carinho da sua professora. 
 

AGUARDEM NOVAS ORIENTAÇÕES PARA CONTINUAÇÃO DOS ESTUDOS! 
 

https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/24/rotina-agenda-e-apoio-saiba-como-ajudar-que-as-criancas-aproveitem-o-tempo-na-quarentena.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/24/rotina-agenda-e-apoio-saiba-como-ajudar-que-as-criancas-aproveitem-o-tempo-na-quarentena.ghtml
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: CONTOS CLÁSSICOS 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

CINDERELA 
 

Era uma vez, no tempo dos reis e rainhas, uma linda 

menina que se chamava Cinderela. Ela morava com uma 

madrasta. 

A madrasta de Cinderela tinha duas filhas. Essas irmãs 

de Cinderela eram duas moças muito egoístas e que não 

gostavam de trabalhar. Em casa, era Cinderela que tinha de fazer tudo.  

Um dia Cinderela ajudou as irmãs a se vestirem para um grande baile. 

Depois, com um sorriso nos lábios e muita tristeza no coração, Cinderela 

continuou a varrer e limpar a casa. 

— Ah! – suspirava Cinderela – Como eu gostaria de ir a esse baile no 

palácio! 

— Você irá querida, você irá! – disse uma velhinha esquisita, que tinha 

aparecido ninguém sabe de onde. 

— Quem é você? - perguntou Cinderela. 

— Sou sua fada madrinha e vou ajudar você. 

CONTO CLÁSSICO 
 

         Conto clássico é uma história imaginada, cheia de fantasias. É uma 

narrativa onde se conta fatos e acontecimentos que não são reais.  

         Apresenta narrador, personagens e enredo.   

         Inicia-se normalmente com “Era uma vez...”, “Certa vez”..., “Certo dia...”. 

O tempo é indeterminado.  

         Os personagens geralmente são príncipes, princesas, reis, rainhas e 

seres encantados. 
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— A fada madrinha de Cinderela agitou a varinha de condão. Uma abóbora 

que havia na cozinha logo se transformou numa bela carruagem. A roupa velha 

de Cinderela virou um vestido de cetim.  

— Vá e divirta-se. Mas trate de voltar para casa antes de bater meia-noite - 

disse a velhinha.  

No palácio, a beleza e a simpatia de Cinderela conquistaram a todos. O 

príncipe dançou com ela muitas vezes. O tempo passou depressa e, para a 

surpresa dela, o relógio do palácio começou a bater meia-noite. Cinderela logo 

se lembrou do aviso da madrinha. 

Assustada, Cinderela fugiu correndo, mas deixou cair um pequenino sapato 

de vidro. O príncipe pegou o sapato e decidiu que havia de casar com a sua 

dona, pois ela havia conquistado o seu coração. 

O príncipe procurou por todo o reino. Finalmente chegou a casa onde 

morava Cinderela. As irmãs experimentaram calçar o sapato, mas seus pés 

eram grandes demais. Até que chegou a vez de Cinderela. 

O sapato deu certinho no pé de Cinderela. Vibrando de alegria, o príncipe 

pediu Cinderela em casamento. Ela não só perdoou as irmãs como arranjou 

casamento para as duas, com ricos nobres da corte. E viveram todos felizes 

para sempre. 

(In: Cinderela. Rio de Janeiro, Record. Coleção Caixinha de Música) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

01- CITE duas características:  

a) da Cinderela. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) das irmãs de Cinderela. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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02- PINTE uma característica do texto “Cinderela” que comprova que ele é um 

conto clássico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

03- COLOQUE as palavras na ordem correta para que a frase fique com 

sentido. 

a)  A madrasta Cinderela duas filhas de tinha 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b) de Cinderela a varinha A fada madrinha agitou de condão 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c)  Assustada, fugiu Cinderela correndo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d)  procurou o reino O príncipe por todo 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) O sapato no pé de deu certinho Cinderela 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: BILHETE 

2º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  

 
VAMOS REVER!  

Bilhete é uma correspondência que tem texto curto, pois trata de poucos 

assuntos. Nele, geralmente, é empregada linguagem informal. Veja: 

 

Ainda que sua principal função seja informar alguém sobre algo, os usos dos 

bilhetes são muito amplos e podem ser escritos para fazer um convite, relatar 

um fato, solicitar ou avisar algo, dentre outros. 

 

 

 Destinatário: pessoa a quem se destina o bilhete. 

 Remetente: quem escreve o bilhete. 
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 Corpo de Texto: mensagem curta que será transmitida. Inclui, portanto, 

o assunto (tema). 

 Despedida: na linguagem informal pode ser: beijos, abraços, se cuida, 

dentre outros. 

 Data: dia em que o bilhete foi escrito. 

O objetivo e a linguagem de um bilhete podem variar de acordo com a relação 

existente entre remetente e destinatário, bem como com a situação e a intenção de 

quem o escreve: pedir, convidar, informar, lembrar, agradecer, etc. 

Fonte:<https://www.todamateria.com.br/genero-textual-bilhete/> Retirado em 10/04/2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEIA o bilhete abaixo e FAÇA o que se pede. 

 
Vera Falcão. Diário é coisa de menina? Porto Alegre: Mercado Aberto, 1996. p. 55. 

 
O1- OBSERVE o bilhete em destaque e ESCREVA o nome do: 

destinatário (para quem o bilhete foi escrito)   

remetente (quem escreveu o bilhete)   

 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-bilhete/
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02- RESPONDA. 
a) O destinatário e o remetente estão no mesmo lugar? EXPLIQUE. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Qual é o assunto do bilhete? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Com qual finalidade Edu escreveu o bilhete? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) Qual elemento está faltando no bilhete de Edu? EXPLIQUE a importância 

deste elemento. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

03- Em seu caderno ESCREVA um bilhete para uma pessoa de sua família 

EXPLICANDO a importância de lavar as mãos em tempos de COVID-19. 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA/PRODUÇÃO DE TEXTO 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATVIDADE: BILHETE 

2º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORAS:  TATIANA/ SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

01- PESQUISE e DESCUBRA maneiras de combater o CORONAVÍRUS.  

ESCREVA um bilhete para um de seus amigos explicando sobre o que você 

descobriu. 

 
Combate ao CORONAVÍRUS - De Criança Para Criança. 

Disponível em< https://youtu.be/Ff3gAQ7E4vc>Acesso em 29 de março de 2020. 

 

 

 
 

Local e data. 

Destinatário( quem receberá o bilhete). 

Mensagem. 

Despedida (quem enviou o bilhete). 

Remetente. 

 

https://youtu.be/Ff3gAQ7E4vc%3eAcesso
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATIVIDADE: DIREITA, ESQUERDA, FRENTE, 
ATRÁS. 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

DIREITA, ESQUERDA, FRENTE, ATRÁS. 
 

Assim como somos diferentes uns dos outros, temos visões diferentes de 

acordo com o lugar onde estamos. 

Existem dois lados que nos orientam: o lado direito e o lado esquerdo. 

 

1- ANALISE a figura e FAÇA o que se pede. 

 

a) PINTE com lápis da cor: 
 

 Amarelo, o braço esquerdo da menina. 
 

 vermelho, o braço direito da menina. 
 

b) DESENHE: 
 

 uma bola no pé direito da menina. 
 

 um pirulito na mão esquerda da menina. 
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2- LEIA o texto, ANALISE a imagem e FAÇA o que se pede. 

 

Seis crianças brincam de roda no pátio da escola.  

LEIA as informações para descobrir os nomes de cada uma delas. 

ESCREVA nos quadros os nomes correspondentes. 

 

 

 

Amanda está de costas entre Gabriela e Felipe. 

Melissa está à esquerda de Gabriela. 

Fábio é coreano e está entre Melissa e Mariana. 

Felipe está à direita de Amanda. 
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3- ANALISE a figura e FAÇA o que se pede. 

 

 

 

IMAGINE que você está de frente para o quadro.  

Agora CITE o nome da criança que está: 

 

 à esquerda de Fátima: _________________________________________ 

 

 à direita de Luís: ______________________________________________ 

 

 atrás de Paula: _______________________________________________ 

 

 na frente de André: ___________________________________________ 

 

 à direita de Rosa: _____________________________________________ 

 

 à esquerda de Paula:__________________________________________ 

 

 entre Bia e Jorge: _____________________________________________ 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: FAMÍLIA DE MARCELO 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

A FAMÍLIA DE MARCELO 

 

A minha família é assim: tem meu pai que se 

chama João. Tem minha mãe que se chama Laura. E 

tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. 

Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e 

um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que 

é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai. 

[...] 

Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa, às vezes, um 

dos pais morre, às vezes, o avô ou a avó moram juntos com os filhos; tem gente 

que tem muitos filhos, como a família do Catapimba; os pais dele têm três filhos. 

Tem gente que tem um filho só ou tem dois. 

A família do Caloca é diferente: o pai e a mãe são separados; o pai mora 

em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com 

eles. 

A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. 

O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem dois 

irmãos: o Beto e o Armandinho. 

Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos 

visitar. A gente faz a maior farra! 

ROCHA, Ruth. A família do Marcelo. São Paulo: Salamandra, 2001.(Adaptação). 
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01-  RELEIA o texto e FAÇA o que se pede.  

a) ESCREVA uma frase explicando o assunto principal do texto.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) DESCREVA a família da Terezinha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) COPIE, do texto, o trecho que explica por que a família de Caloca é diferente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) RESPONDA. O que Marcelo quis dizer no trecho “Cada família é de um 

jeito.”?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02- VOLTE ao texto e faça o que se pede.  

a) GRIFE, no texto, o parágrafo que indica o que Marcelo faz quando recebe a 

visita de seus avós, tios e primos. 

b) CITE uma forma de lazer que você costuma realizar com sua família. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ESCREVA um pequeno texto descrevendo a sua família. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- CIRCULE os nomes que damos às relações familiares que encontrar no 

diagrama e ESCREVA (em seu caderno) uma frase com cada um deles. 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

INGLÊS 

ENSINO FUNDAMENTAL I UNIT 2 – SCHOOL OBJECTS: VOCABULARY 

2º ANO A/B (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA:  RAPHAELA DE SOUSA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

1. LOOK and WRITE.  
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2. READ and DRAW.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. LOOK AND FIND.  

 
 

 
 
 

 
 

E R A S E R W 

F H Q D E S C 

L B O O K X P 

T A B L E N E 

I G Z U P A N 

P E N C I L K 

Q C H A I R V 

 

 
 

Six red pens. Seven purple chairs. 

Eight blue bags. Ten green erasers. 

BAG 
ERASER 

BOOK 

PENCIL 

CHAIR 

TABLE 

PEN 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

INGLÊS 

ENSINO FUNDAMENTAL I UNIT 2 – SCHOOL OBJECTS 

2º ANO A/B (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA:  RAPHAELA DE SOUSA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

                                             ARTES 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: SÍMBOLOS DA PÁSCOA 

2º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA:  ALIETE BATISTA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

ESCOLHA um símbolo da Páscoa e FAÇA um cartão com uma 

mensagem para a sua família. 

SÍMBOLOS DA PÁSCOA 
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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

CIÊNCIAS 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE 09: AMBIENTES 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA/SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 
 
 
 
 
 
 
1) O que você faz para ajudar a cuidar do ambiente da sua escola?  
 
CITE, pelo menos, três atitudes.   

 
1_________________________________________________________ 
 
2_________________________________________________________ 
 
3_________________________________________________________ 
 

2) DESENHE o ambiente do Colégio Monte Calvário que é o seu lugar 

preferido. ESCREVA o nome do ambiente que você escolheu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente:______________________________________________________ 
 
 
 

Para que um ambiente seja agradável, não basta que seja bonito.        

É importante que as pessoas que fazem parte desse ambiente 

respeitem as regras de convivência. 
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3) ESCREVA um cuidado que devemos ter para deixar esses ambientes mais 
agradáveis. 

 
Praça:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Seu quarto:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4) OBSERVE a imagem a seguir: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTECA 

 
a) COMPLETE a frase: 

 
Manter silêncio nesse ambiente é importante por que 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 


