
Atividade Semanal
Recesso 
2º ano

30/03 a 03/04/2020

Equipe de Formação Continuada



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Medidas Boca do palhaço Ajudar Atividade Física

O adulto deve 

realizar a leitura do 

conto: “Patinho 

feio”.

ANEXO 1 

(Livro texto – Ler e 

Escrever – pág. 102 

– 105.

Disponibilizar para a 

criança recipientes

(copo, pote, jarra) de 

diferentes tamanhos 

Observar e responder: 

Qual cabe mais água? 

Qual cabe menos 

água? 

Qual cabe a mesma 

quantidade de água?

Em seguida a criança 

deve encher os 

recipientes com água e 

perceber qual resposta 

acertou e qual errou.

O adulto deve pegar uma 

caixa de sapato ou outra 

maior e recortar um 

círculo (fazendo a boca), a 

criança pode pintar e 

enfeitar como quiser. Na 

sequência fazer bolinhas 

de papel para tentar 

acertar na “boca”. No final 

desenhar numa folha 

quantas bolinhas cada 

participante conseguiu 

acertar.

Ajudar nas tarefas 

de casa: organizar 

minhas roupas.

Pular corda ou 

algum objeto como 

vara ou pedaço de 

madeira.

https://www.youtube.c

om/watch?v=ruqAOjx

hNcU
Vídeo: 34 a 48 segundos.

DICA DE HOJE – 2º ANO

30/03 – SEGUNDA-FEIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=ruqAOjxhNcU
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Bilhete Boliche Filme Desenho

A criança realizará a 

leitura de 

ADIVINHAS para os 

familiares tentarem 

adivinhar.

OBS. A criança que 

não lê, deve ter um 

auxílio para iniciar 

este processo.

ANEXO 2

(Livro Texto – Ler e 

Escrever, pág.17)

A criança, com 

auxílio do adulto, 

deverá escrever um 

bilhete para um 

idoso da família ou 

amigo.

OBS. Enviar foto do 

bilhete por 

whatsapp ou 

guardar para 

entregar quando for 

possível.

Juntar algumas 

garrafas (enfeitar, se 

tiver material) e 

organizá-las para o 

jogo. Fazer uma bola 

ou usar a que tem.

Brincar arremessando 

a bola para ver quem 

derruba mais garrafas.

Junto com a família

assistir um dos 

filmes indicados: 

“UM FAZ DE CONTA 

QUE ACONTECE”; 

“SHREK” ou 

“O PEQUENO 

PRINCÍPE” e ao final 

conversar sobre 

qual parte mais 

gostaram.

Fazer um desenho 

sobre o filme que 

assistiu e explicar 

para a família. 

Todos podem 

participar!

DICA DE HOJE – 2º ANO

31/03 – TERÇA-FEIRA 
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Bingo Corrida divertida Massagem Brincar

O adulto realizará a 

leitura da fábula: “O 

leão e o ratinho” 

para a criança. Ao 

final conversar 

sobre a moral da 

fábula.

Disponível em: 

Livro texto – Ler e 

Escrever, pág. 139

ANEXO 3

Brincar de bingo, 

utilizando cartelas e 

feijão para marcar 

os números

sorteados.

OBS. Disponibilizamos 

modelo de cartelas para 

fazer em casa.

Para os números que 

serão sorteados escrever 

em pedacinhos de papel 

de 1 a 50, misturar e 

colocar num saco ou pote.

ANEXO 4

Colocar num canto do cômodo 

alguns objetos/brinquedos de 

tamanhos parecidos e no 

outro canto uma caixa ou 

bacia vazia.

Ao sinal os participantes 

deverão correr de um lado 

para o outro para pegar um 

objeto por vez e colocar na 

caixa vazia. Serão 30 

segundos para cada dupla.

Ao final de cada rodada 

comparar a quantidade de 

objetos que cada um pegou: 

“Quem pegou mais?”; 

“Qual a diferença entre 

a quantidade pega 

pelos dois?”; 

“Quantos objetos 

Fulano pegou a mais 

que Beltrano?”.

Momento de 

relaxamento: os 

familiares deverão

sentar-se em roda 

onde todos possam 

alcançar as costas 

do outro para 

massagear.

Se quiserem colocar 

uma música 

tranquila enquanto 

massageiam, é uma 

ótima ideia!

Brincar livremente.

DICA DE HOJE – 2º ANO

01/04 – QUARTA-FEIRA 



ANEXO 3 



ANEXO 4 



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Letras móveis Sorteio Jogo Brincar

A criança realizará a 

leitura do livro: “O 

caracol viajante” de 

Sonia Junqueira.

Disponível em:

https://www.coletivolei

tor.com.br/criancas-

em-casa-o-que-fazer/

ANEXO 5

A criança escreverá as 

letras do alfabeto em 

pedacinhos de papel para 

montar um alfabeto 

móvel. Pode repetir umas 

cinco vezes cada letra. 

Formando assim várias 

“cartinhas”.

O adulto irá ditar nomes 

de animais para que a 

criança monte com as 

letras.

O adulto escreverá em 

pequenos pedaços de 

papel nomes de frutas 

(uma em cada 

papelzinho), coloca 

dentro de alguma 

caixa ou pote e 

embaralha.

A criança pega um 

papel, LÊ A PALAVRA 

E DESENHA A FRUTA.

OBS. A criança que 

não lê, deve ter um 

auxílio para iniciar este 

processo.

Brincar de jogo da 

memória.

OBS. Se não tiver 

em casa, poderá 

fazer desenhos 

(flores, animais, 

profissões ou 

outros) em papéis 

pequenos (dois 

desenhos de cada) e 

assim montar as 

cartinhas para jogar.

Brincar livremente.

DICA DE HOJE – 2º ANO

02/04 – QUINTA-FEIRA 

https://www.coletivoleitor.com.br/criancas-em-casa-o-que-fazer/
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Experiência Receita Ajudar Bolinha de sabão

A criança realizará a 

leitura para a família 

de três parlendas 

bem conhecidas 

(próximas imagens).

OBS. A criança que 

não lê, deve ter um 

auxílio para iniciar 

este processo.

ANEXO 6

(Livro texto – Ler e 

Escrever, pág.10 e11)

Desenvolver com as 

crianças a 

experiência: Saco 

furado não vaza.

Disponível no site: 

https://www.tempojunt

o.com/2016/11/07/o-

incrivel-saco-furado-

que-nao-vaza/

ANEXO 7

Fazer uma receita 

de “Pão de Minuto” 

com um adulto. A 

criança deve ajudar 

na leitura e na 

execução da receita.

Disponível no site:

https://comidinhasdoc

hef.com/pao-de-

minuto-fofinho/

ANEXO 8

Ajudar nas tarefas 

de casa: organizar o

quarto.

Num copo ou outro 

recipiente colocar 

água e detergente, 

com o auxílio de um 

adulto.

Material: garrafa pet, 

tesoura, elástico e 

canudos.

Disponível em:
https://www.escolaartedeviv

er.com.br/single-

post/2016/08/02/Bolhas-de-

sab%C3%A3o-com-garrafa-

pet

ANEXO 9

DICA DE HOJE – 2º ANO

03/04 – SEXTA-FEIRA  

https://www.tempojunto.com/2016/11/07/o-incrivel-saco-furado-que-nao-vaza/
https://comidinhasdochef.com/pao-de-minuto-fofinho/
https://www.escolaartedeviver.com.br/single-post/2016/08/02/Bolhas-de-sab%C3%A3o-com-garrafa-pet


ANEXO 6 



OBS. Se você não tiver 

canudinhos em casa, 

pode utilizar apenas o 

buraco da garrafa pet 

para fazer bolinhas, 

também funciona!

ANEXO 7 



ANEXO 8 



ANEXO 9 



O primeiro passo é encher um saco com água
Depois, cada pessoa pega um lápis para 

perfurar e atravessar o saco.





BOA SEMANA!

EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SME UBATUBA


