Data de envio: 20/07/2020

Data de devolução: 27/07/2020

Aluno(a)________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 22/07/2020
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 ÁRVORE DA VIDA: Esta é a árvore do Reino de Deus.
Pinte de verde as folhas que contêm boas obras e de marrom as que contêm más obras:

Data de envio:20/07/2020

Data de devolução: 27/07/2020

Aluno(a)_____________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 20/07/2020
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
Práticas de Linguagem: Análise lingüística/semiótica (Alfabetização)
Objeto de Conhecimento: Formas e composição de textos poéticos.
Habilidades: (EF12LP19)Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, Jogos de
palavras, palavras expressões, comparações, relacionando-as com sensações e
associações.
1-Leia o poema e ilustre:

1-Pinte os pares de rimas usando cores diferentes.
2-Responda:
a) Qual o título do poema?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Qual a sua autora?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Quais os animais que são citados no poema?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3-Retire o que se pede:
a) Palavras com:
RR_______________________CH____________________________
NH_______________________Ç_____________________________
SS_______________________PR____________________________
b) Três palavras que estejam no plural:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Duas palavras que estejam no diminutivo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
d) Uma frase interrogativa (?):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4-Separe as sílabas:
borboletas_______________________ lavadeiras____________________
formigueiro_______________________ cigarra_______________________

5-Complete de acordo com o poema:
Quem me compra este____________________________________?
E este_______________________, que é jardineiro?
E a ____________________________e a sua canção?
E o____________________________ dentro do chão?
6-Leia a tirinha abaixo:

Data de envio: 20/07/2020

Data de devolução: 27/07/2020

Aluno(a)___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 23/07/2020
Componente Curricular: GEOGRAFIA
Unidade Temática: Conexões e escalas
Objeto de Conhecimento: Mudanças e permanências da paisagem.
Habilidades: (EF02GE05): Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de
um mesmo lugar em diferentes tempos.
1-OBSERVE E ESCREVA SOBRE AS CENAS:

Data de envio:20/07/2020

Data de devolução:27/07/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 24/07/2020
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.

As plantas e a produção de alimento
Nós seres vivos precisamos de alimentos para nossa sobrevivência e o
mesmo acontece com as plantas. No entanto, diferentemente dos animais, as
plantas são capazes de produzir seu próprio alimento.
As plantas são formadas por raízes, caule e folhas. Muitas também têm
flor e fruto, no interior do fruto pode haver uma ou várias sementes.
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Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 22/07/2020
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: EF02HI03: Selecionar situações cotidianas que remetam à
percepção de mudança, pertencimento e memória.

Você gosta de brincar de roda? Qual sua cantiga de roda
preferida? Vamos escrevê-la?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 21/07/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística
Objeto de conhecimento: Coleta, classificação e representação de dados em
tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas.
Habilidades: EF02MA22X: Reconhecer e comparar informações de pesquisas
apresentadas por meio de tabelas dupla entrada e em gráficos de colunas simples
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.

Unidade Temática: Números
Objeto de conhecimento: Construção de fatos fundamentais da adição e da
subtração.
Habilidades: EF02MA05: Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizálos no cálculo mental e escrito.

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.

R:______________________________

OPERAÇÃO

________________________________
_______________________________

R:______________________________
________________________________
_______________________________

OPERAÇÃO

Data de envio:20/07/2020

Data de devolução:27/07/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 20/07/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Música
Objeto de conhecimento: Contextos e práticas
Habilidades: EF15AR13MG: Apreciar diversas formas e gêneros de expressão
musical, em especial, aquelas que abrangem a cultura popular local e regional.

Vamos cantar e em seguida fazer um belo acróstico.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 2°
DATA DE ENVIO: 20/07/2020
DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 24/07/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de precisão (tais como tiro com arco, golfe, bocha, entre outros).
Habilidade: (EF12EF05P2)
PETELECO - TAMPINHA NO ALVO: COMO BRINCAR
Passo 01: Para fazer essa atividade, você vai precisar de giz, carvão, ou outro objeto que dê para riscar o chã o.
Você também pode utilizar fita crepe ou durex colorido. Faça o desenho abaixo no chão:

Passo 02: Depois de desenhar o retângulo com uma distância de mais ou menos um metro das duas linhas, você
vai precisar de 8 tampinhas. Sendo 4 para cada jogador, as tampinhas devem ser de duas cores, uma cor
diferente para cada jogador. Coloque as tampinhas atrás das linhas, como o desenho abaixo:

Passo 03: O objetivo do jogo é você tentar acertar as tampinhas dentro do retângulo com um “peteleco” (um toque
utilizando os dedos polegar e o indicador). As jogadas são alternadas, cada momento um joga a sua tampinha. O
lançamento só vale se a tampinha estiver atrás da linha. Vence quem conseguir acertar o maior número de
tampinhas dentro do retângulo. No exemplo abaixo o jogador da tampinha preta venceu!
Agora responda:
A) Quem jogou com você?

B) Quem venceu a partida?

