Data de envio:10/08/2020

Data de devolução:17/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 13/08/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Vida e evolução
Objeto de conhecimento: Plantas
Habilidades: EF02CI06: Identificar as principais partes de uma planta (raiz,
caule, flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas e analisar
as relações entre as plantas, os demais seres vivos e outros elementos
componentes do ambiente.

Data de envio:10/08/2020

Data de devolução:17/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 12/08/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: História
Unidade Temática: A comunidade e seus registros.
Objeto de conhecimento: A noção do “Eu”e do “Outro”: comunidade, convivência e
interações entre pessoas.
Habilidades: EF02HI08: Compilar histórias da família e de conhecidos registradas
em diferentes fontes.

Data de envio:10/08/2020

Data de devolução:17/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 11/08/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Geometria
Objeto de conhecimento: Figuras geométricas planas (círculos, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e características.
Habilidades: EF02MA15: Reconhecer, comparar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns,
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos
geométricos.

Unidade Temática: Números
Objeto de conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de
numeração decimal (valor posicional e papel do zero).
Habilidades: EF02MA02: Registrar o resultado da contagem ou estimativa da
quantidade de objetos em coleções de até 1000 unidades, realizada por meio
de diferentes estratégias.

1-Escreva por extenso os números abaixo.
120 – cento e vinte
111 - __________________________________________________________
125 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
132 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
159 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
166 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
178 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
189 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
197 - __________________________________________________________
_______________________________________________________________
200 - __________________________________________________________

Unidade Temática: Números
Objeto de conhecimento: Problemas envolvendo diferentes significados da
adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar).
Habilidades: EF02MA06A: Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.

1. MANOEL TINHA 15 BOLINHAS DE GUDE E GANHOU MAIS 13. COM
QUANTAS BOLINHAS ELE FICOU?
OPERAÇÃO

RESPOSTA: ____________________________
______________________________________
______________________________________

2-PEDRO TEM 7 BALÕES, MARIA 4 E MIGUEL 8.QUANTOS BALÕES TEM
OS TRÊS JUNTOS?
OPERAÇÃO

RESPOSTA: ____________________________
______________________________________
______________________________________

3-FUI AO MERCADO E COMPREI 7 QUILOS DE AÇUCAR, 3 QUILOS DE
FEIJÃO E 5 QUILOS DE CAFÉ. QUANTOS QUILOS DE ALIMENTOS EU
COMPREI?
OPERAÇÃO

RESPOSTA: ____________________________
______________________________________
______________________________________

Data de envio:10/08/2020

Data de devolução:17/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 14/08/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Artes integradas
Objeto de conhecimento: Processos de Criação
Habilidades: EF15AR23B: Experimentar, em projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas linguagens artísticas.

Data de envio: 10/08/2020

Data de devolução:17/08/2020

Aluno(a)___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 12/08/2020
Componente Curricular: GEOGRAFIA
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação.
Habilidades: (EF02GE03X): Identificar e comparar diferentes meios de transporte e
de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos
para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
OS MEIOS DE TRANSPORTE
Os meios de transporte servem para transportar pessoas e mercadorias de um
lugar para outro. São meios de transporte: carro, trem, ônibus, barco, avião, cavalo,
bicicleta, etc.
Os meios de transporte podem ser: COLETIVOS ou INDIVIDUAIS.
Os meios de transporte podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos.
TRANSPORTES TERRESTRES
Os transportes terrestres são aqueles que se movimentam por terra. Exemplos:
o ônibus, caminhão, trem, motocicleta, etc.
TRANSPORTE AÉREOS
Os transportes aéreos são aqueles que se movimentam pelo ar. Exemplos:
avião, helicóptero.
TRANSPORTE AQUÁTICOS
Os transportes aquáticos são aqueles que se movimentam pela água. Exemplo:
canoa, lancha, iate, jangada, balsa.

1-Descubra meios de transporte no caça-palavras abaixo e depois escreva o que você
achou.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Quais os meios de transporte aéreos que você encontrou?
___________________________________________________________________
 Quais os meios de transporte aquáticos que você encontrou?
___________________________________________________________________
 Quais os meios de transportes terrestres que você encontrou?
_______________________________________________________________
 Circule e pinte os meios de transporte que levam muitas pessoas de uma vez:

 Associe corretamente cada letra abaixo ao tipo de meio de transporte.

Data de envio: 10/08/2020

Data de devolução: 17/08/2020

Aluno(a)________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 14/08/2020
Componente Curricular: ENSINO RELIGIOSO
Unidade Temática: Identidade e alteridades.
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidades: (EF02ER06MG) Desenvolver atitudes de cooperação, cuidado e
preservação dos ambientes sociais, culturais e naturais de convivência, locais e
regionais.
A VIDA É UM BEM PRECIOSO QUE DEVEMOS PRESERVAR!
DEVEMOS FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM! FAZEMOS PELO OUTRO O QUE
DESEJAMOS QUE O OUTRO FAÇA POR NÓS? CUIDAR DO PRÓXIMO NOS FAZ BEM!

DESENHE NO QUADRO ABAIXO O QUE VOCÊ SENTE QUANDO FAZ O BEM PELO
OUTRO.

Data de envio:10/08/2020

Data de devolução: 17/08/2020

Aluno(a)_____________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 10/08/2020
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
Práticas de Linguagem: Análise linguística/semiótica (Alfabetização)
Objeto de Conhecimento: Fluência de leitura para compreensão do texto
Habilidades: (EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de
textualidade adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
1-TEXTO:FÁBULA
O JABUTI E A ONÇA
Certa vez, o jabuti pegou a sua gaita e tocou assim:
___O osso da onça é a minha gaita ih, ih, ih...
A onça, que passava por perto, ficou irritada e correu para pegá-lo. Mas o jabuti
meteu-se num buraco adentro e a onça só conseguiu agarrar-lhe a perna.
O jabuti deu risada e disse:
___Pensa que agarrou minha perna? Agarrou uma raiz de pau!
A onça largou então a perna do jabuti, que deu uma segunda risada.
___Ora, dona onça, de fato você agora soltou a minha perna.
A grande tola, ao saber disto, ficou furiosa e durante muito tempo esperou o
jabuti sair. Mas o jabuti, que era muito paciente, foi ficando, foi ficando, até a onça
desistir e ir embora.
MORAL: A INTELIGÊNCIA VENCE A FORÇA.

a)Onde se escondeu o jabuti, para fugir da onça?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b)Qual o animal mais esperto da história? Porque você acha?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c)Por quanto tempo a onça esperou que o jabuti saísse do buraco?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d)Quem são os personagens da história?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e)Qual a moral da fábula?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2)A ideia central do texto é:
(

)Um jabuti deixou uma onça furiosa, mas conseguiu enganá-la e livrar-se dela.

(

)Uma onça esperou muito tempo que um jabuti saísse de um buraco.

3) Relacione as palavras abaixo, de acordo com o sentido:
IRRITADO

SOLTAR

LARGAR

BOBO

TOLO

ZANGADO

DESISTIU

DESANIMOU

4) Coloque as palavras abaixo em ordem alfabética. Depois escolha três palavras e
faça frases com cada uma delas:

JABUTI – ONÇA – RISADA – BURACO – OSSO – GAITA – AGARROU

1- __________________________ 2- ____________________________
3- __________________________ 4- ____________________________
5- __________________________ 6- ____________________________
7- __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 2°
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 14/08/2020
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto de Conhecimento: Ginástica geral
Habilidade: (EF12EF08P2)
1 – A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e
envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e
coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental.
 Observe as figuras abaixo e realize os movimentos:

A) Você conseguiu realizar todos os movimentos? ( ) SIM ( ) NÃO
B) Faça o desenho do movimento que você achou mais legal.

