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GEOGRAFIA
1-Complete as frases com as palavras abaixo:
RUAS – CIDADE - PRAÇAS – AVENIDAS
a)O bairro é formado por um conjunto de__________________________________,
_____________________________e____________________________________.
b)Ele é uma parte da_________________________________________________.
2-Ligue as frases corretamente:

Os bairros são chamados de residências

FÁBRICA

porque neles há principalmente...

Os bairros são chamados comerciais

MORADIAS

porque neles há mais....

Os bairros são chamados industriais
Porque neles há muitos...

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

3-Coloque V para verdadeiro e F para falso:
(

) Bairro é uma parte da cidade.

(

) Todo bairro tem um nome e uma história.

(

) Num bairro não é necessário ter ruas asfaltadas e água tratada.

(

) Num bairro há grupos de pessoas que formam diferentes comunidades.
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ENSINO RELIGIOSO

A PAZ
A paz começa com um sorriso,
Devemos sorrir várias vezes ao
Dia para quem,na realidade,
Nos custa sorrir.

Ofereçamos paz !
Vivamos em paz!
1-Colora uma das imagens abaixo e em seguida faça uma frase.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2-Complete a flor,e em cada pétala escreva o que você deseja para o mundo que a gente quer,um
mundo pacífico.
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PORTUGUÊS

ATIVIDADES:
1-Colorir as rimas existentes no poema.( cada rima de uma cor)
2-Retire do texto as palavras que contém:
CH_________________________________SS_____________________________________
LH_________________________________LH_____________________________________
TR_________________________________RR_____________________________________
BR_________________________________NH_____________________________________
CR_________________________________GR_____________________________________
3-Retire do texto:
a)Um nome próprio.___________________________________________________________
b)Uma palavra que tenha 1 sílaba._______________________________________________
c)Uma palavra que tenha 2 sílabas_______________________________________________
d)Uma palavra que tenha 3 sílabas_______________________________________________
e)Uma palavra que tenha 4 sílabas_______________________________________________
4-Colorir cada palavra de uma cor.Capriche!

Data de envio: 11/05/2020 Carimbo da supervisora:___________________
Data de devolução: 18/05/2020
Aluno (a):_____________________________________________________
Professoras: Andreza e Sônia
História
Deveres das crianças
abcde-

Amar a Deus e procurar obedecer suas leis morais;
Amar e respeitar seus pais, irmãos, parentes e amigos;
Amar a pátria onde vive e respeitar suas leis civis;
Frequentar a escola e estudar para um dia ser útil aos outros;
Conservar as suas coisas pessoais.
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SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS
Tudo o que existe na natureza é chamado de SER. Os seres possuem várias
formas, tamanhos e cores, mas a principal diferença entre eles é que uns possuem vida
os outros não. Por isso os seres são classificados em seres com vida e sem vida.
SERES COM VIDA
Os seres com vida também são chamados de seres vivos. Os seres humanos,
assim com os outros animais e as plantas, são seres vivos. O ser vivo nasce, cresce, pode
se reproduzir e morre.
SERES SEM VIDA
O sol, o solo, a água e o ar são elementos da natureza que não possuem vida.
Os objetos fabricados e construídos pelas pessoas, como os carros, os móveis, as
máquinas, os brinquedos, os materiais escolares também não possuem vida. Os seres
sem vida não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem.
Para viver e se desenvolver, as pessoas dependem de outros seres com vida e de
diversos seres sem vida.
Entre os seres com vida dos quais as pessoas necessitam para viver estão as
plantas e animais.
Entre os seres sem vida dos quais as pessoas dependem, estão o sol, água, ar e
os objetos fabricados por eles.
*Faça um X no seres vivos e circule os seres não vivos.
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2-Observe o estacionamento do supermercado Bretas.

O número da vaga em que o carro está estacionado é:
( )4

( )5

( )6

( )7

3-Pinte :
1 Dúzia de cata ventos

Meia dúzia de laranjas.

4-Escreva por extenso:
15------------------------------------------------------------------------26------------------------------------------------------------------------32------------------------------------------------------------------------48------------------------------------------------------------------------5-Represente os números abaixo no QVL.
14
DEZENAS

UNIDADES

27
DEZENAS

UNIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 2°
DATA DE ENVIO: 11/05/2020
DATA DE ENTREGA: 18/05/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 15/05/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional
Habilidade: (EF12EF01P2)
1 – A amarelinha é um jogo tradicional do repertório das crianças brasileiras. Envolve o
desenvolvimento das habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e
estabilização. Para construir uma amarelinha é necessário um espaço no chão, giz branco ou
até mesmo pedaços de tijolos algo que dê para desenhar. É necessário fazer 10 retângulos e
numera - lós de 1 a 10.

Escolha um espaço em sua casa e crie sua amarelinha!
Em seguida brinque com seus familiares e responda:
A.

Você já tinha feito uma amarelinha?

B.
Onde foi o primeiro
conheceu essa brincadeira?

C.
casa?

lugar

que

você

Com quem você realizou essa atividade em

