
Goiânia, 11 de maio de 2020 

Professora: _Denyelle Soares ___ Série:  2° B 

 

                                     Roteiro semanal 11/05 à 15/05 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

                                     ROTEIRO DE ATIVIDADES   

 

 11-05 Segunda- feira:  

 Português=  Livro de português módulo 2. Livro sistema de ensino 
capa rosa. Páginas 8 à 13.  
 
Caderno de português: Copiar as perguntas da página 9 do módulo 
2, e responder no caderno. Faça o cabeçalho e pule linha quando 
necessário.  

 

 Artes= Livro de artes páginas 29 à 31.  
 

 12-05 Terça- feira:  
 

 Matemática= Essa atividade será iniciada na aula on-line, não se 
esqueça do estojo com lápis apontado, borracha e lápis de cor. 

 Livro de matemática páginas 90 à 92.  
 
No caderno de matemática: Lista com atividade de fixação. Copiar e 
responder no caderno de matemática. Pule linha quando necessário.  

 

 Inglês- Assistir a vídeo aula e realizar atividade no livro.  
 

 

 13-05 Quarta- feira:  
 

 Geografia= Livro de geografia módulo 2. Páginas 250 à 252.  
 

 Fazer o cabeçalho no caderno de geografia, copiar e responder as 
perguntas da página 251 no caderno. Após terminar esta atividade, 



passe uma linha com régua e lápis de cor para separar do próximo 
exercício.  
 

 Produção de texto= Atividade na folha. Texto instrucional.  
 

 
 14-05 Quinta- feira: 

 

 História: Essa atividade será iniciada na aula on-line, não se 
esqueça do estojo com lápis apontado, borracha e lápis de cor. 
Livro de história módulo 2. Páginas 216 à 219.  

 

 Copiar e responder no caderno de história as perguntas da página  
216.  Faça o cabeçalho e pule linha quando necessário. 
 

 Matemática= Livro de matemática páginas 93, 94 e 95.  
 

 15-04 Sexta- feira: 
 

 Ciências = Livro módulo 2. Fazer a observação da abertura do 
capitulo páginas 170 e 171. Realizar atividade página 172. 
 

 Livro de atividades complementares de ciências página 58. 
 

 No caderno de ciências Copiar e responder as questões da página 
171. Faça o cabeçalho e pule linha quando necessário.  

 

 OPEE/ ENSINO RELIGIOSO= Livro de OPEE páginas 22, 23 e 24.  
 

 
          

                       

                               


