
EMEIF “Fazenda Polenghi” - 2/3º anos (06/07 a 10/07) 

Rotina dos  estudos remotos para o mês de julho 

 

 

 

Aulas 

semanais 
Agenda 

(Copiar no caderno de casa) 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

06/07 

 

Português  

 

Momento da História 

 
 Vídeo Festa no céu  

( Assistir o vídeo e desenhar a parte 
que mais gostou) 

TERÇA-FEIRA 

07/07 

 
Educação Física  

 

 

 Professora Anatilha 

QUARTA-FEIRA 

 

08/07 

 

       Matemática 

  

 Jogo da memória: números e 
escrita ( anexo nas folhas de 
atividades) 

 Operações – Folha de atividades 
( Enviar fotos para professora) 

 
QUINTA-FEIRA 

09/07 

 

Português  

 

  Stop junino ( jogar com a família) 

 Leitura e interpretação textual da 

 Fábula- O leão e o ratinho ( colar no 

caderno) 

 Atividade de leitura e escrita - 

Adivinhas 

SEXTA- FEIRA 

 

 

10/07 

 

 

     Arte 

Criação e construção 

 Arte Naíf ( colorir a arte e recortar, 
transformando em um quebra-cabeça) 

 Pesquisar na internet outras obras 
NAIF  
 

Sugestão: Aproveite o guache que recebeu 
em seu kit e faça a sua obra Naif, com tema 
de festas Juninas. 

Observação: Diário de vivências -Fazer registros pessoal 

durante a semana com muito carinho e capricho!!!!  



EMEIF “Fazenda Polenghi” - 2/3º anos (13/07 a 17/07) 

Rotina dos  estudos remotos para o mês de julho 

 

 

Aulas 

semanais 
Agenda 

(Copiar no caderno de casa) 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

13/07 

 

Português  

 

Momento da História 

 Vídeo a árvore Generosa 
( Assistir o vídeo e escrever  a 
parte que mais gostou) 
Atenção: Estudar a fábula O leão e o 
ratinho para fazer reescrita no dia 
23/07 

TERÇA-FEIRA 

14/07 

 
Educação Física  

 

 

 Professora Anatilha 

QUARTA-FEIRA 

 

 

15/07 

 

 Matemática 

  

 Jogo da memória: números e 
escrita ( anexo nas folhas de 
atividades) 

 Interpretação de problemas – 
Folha de atividades 
(Enviar fotos para professora) 

QUINTA-FEIRA 

 

16/07 

 

Português  

 

  Stop junino ( jogar com a família) 

 Texto lacunado – O leão e o Ratinho 

 Atividade de aglutinação – O leão e o 

ratinho. 

 

SEXTA- FEIRA 

 

 

17/07 

 

 

     Arte 

Criação e construção 
 Ler a Biografia do pintor Alfredo Volpi 

 ( em anexo) 

 Observe a obra de Alfredo Volpi e com 
os materiais enviados, produza sua 
obra (registre através de foto e envie 
para professora) 
 

Sugestão: Pesquise outras obras do Alfredo 
Volpi na internet e faça um vídeo contando 
sobre algumas delas para enviar aos amigos. 

Observação: Diário de vivências -Fazer registros pessoal 

durante a semana com muito carinho e capricho!!!!  



EMEIF “Fazenda Polenghi” - 2/3º anos ( 20/07 a 24/07) 

Rotina dos  estudos remotos para o mês de julho 

 

 

 

Aulas 

semanais 
Agenda 

(Copiar no caderno de casa) 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

20/07 

 

Português  

 

Momento da História 

Propaganda literária ( Profª Roseli) 
Atenção:  Os alunos deverão fazer um vídeo 

fazendo propaganda literária do livro que 
receberam e enviar até quarta-feira -22/07 para 
prof) 

TERÇA-FEIRA 

21/07 

 
Educação Física  

 

 

 Professora Anatilha 

 

QUARTA-FEIRA 

 

22/07 

 

       Matemática 

 

 Jogo salute da adição: Jogar com 
a família (Ler as regras em anexo) 

 Atividades de SND (colar no 
caderno) 
Atenção: Enviar fotos ou vídeo do 
jogo salute para professora) 

 
QUINTA-FEIRA 

23/07 

 

Português  

 

  Desafio:  Adivinhas sobre o tema junino 

 Leitura e interpretação textual do texto 

A girafa sem sono 

 Reescrita da fábula: O leão e o Ratinho 

SEXTA- FEIRA 

 

 

24/07 

 

 

    Arte  

Criação e construção 

 Converse com seus familiares e 
compartilhe uma receita típica de 
festas juninas 

 Copie essa receita no seu caderno de 
Português. 

Sugestão: Se for possível, peça para um 
adulto preparar a receita pra você e tire fotos. 

Observação: Diário de vivências -Fazer registros pessoal 

durante a semana com muito carinho e capricho!!!!  



EMEIF “Fazenda Polenghi” - 2/3º anos ( 27/07 a 01/08) 

Rotina dos  estudos remotos para o mês de julho 

 

 

 

Aulas 

semanais 
Agenda 

(Copiar no caderno de casa) 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

2707 

 

Português  

 

Momento da História 

 Vídeo : A vaca que botou um 
ovo 
( Assistir o vídeo e escrever  a 
parte que mais gostou) 

TERÇA-FEIRA 

28/07 

 
Educação Física  

 

 

 Professora Anatilha 

QUARTA-FEIRA 

 

 

29/07 

 

       Matemática 

  

 Jogo salute da adição: Jogar com 
a família (Registrar o jogo através de 

desenhos no caderno de matemática) 
 Registrar as regras do jogo no 
caderno. 

 Operações (colar no caderno) 
 
 

QUINTA-FEIRA 

 

30/07 

 

Português  

 

  Elaborar adivinhas sobre o tema junino 

e registrar no caderno – (Enviar fotos 

pra professora) 

 Ortografia L ou U 

 

SEXTA- FEIRA 

 

 

01/08 

 

 

     Arte 

Criação e construção 
 

  Dobradura: Balãozinho 
. 

Observação: Diário de vivências -Fazer registros pessoal 

durante a semana com muito carinho e capricho!!!!  


