Data de envio:22/06/2020

Data de devolução:29/06/2020

Aluno (a):_____________________________________________________
Atividade referente ao dia 25/06/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e universo
Objeto de conhecimento: Movimento aparente do Sol no céu O Sol como fonte
de luz e calor.
Habilidades: EF02CI02MG: Conhecer o efeito da radiação solar sobre as
plantas, o ambiente e demais seres vivos,e sua interferência na saúde humana.

Data de envio:22/06/2020

Data de devolução:29/06/2020

Aluno (a):_____________________________________________________
Atividade referente ao dia 26/06/2020
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: EF02HI04: Selecionar e compreender o significado de objetos e
documentos pessoais como fontes de memórias, ancestralidade e histórias nos
âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.

Fotografias de Família
Uma das maneiras de conhecer a história da família é por meio das
fotografias. Ao observar fotografias antigas, podemos recordar os eventos vividos
no passado e nos conectar às memórias dos antepassados.

Faça um desenho ou cole uma fotografia que representa a lembrança
de um momento vivido com sua família.

Data de envio:22/06/2020

Data de devolução:29/06/2020

Aluno (a):_____________________________________________________
Atividade referente ao dia 24/06/2020
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.

Data de envio:22/06/2020

Data de devolução:29/06/2020

Aluno (a):_____________________________________________________
Atividade referente ao dia 22/06/2020
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: 22/06/2020

Data de devolução: 29/06/2020

Aluno(a)____________________________________________________________________
___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 22/06/2020
Componente Curricular: ENSINO RELIGIOSO
Unidade Temática: Identidade e alteridades.
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidades: (EF02ER0IX) Reconhecer, que há os diferentes espaços de convivência.
1-Leia o texto com muita atenção:

EU E OS OUTROS SOMOS NÓS
Serrob

Cada ser humano tem a sua história de vida. A história de cada um é uma história
diferente.
Eu sou eu. Tenho a minha história de vida e você é você e tem a sua.
Convivemos com nossos familiares, amigos, colegas e com muitas outras pessoas.
Assim, cada um de nós está construindo a sua história de vida.
Na família, na escola, na comunidade religiosa. Eu, você e as outras pessoas somos
nós.
Nós formamos grupos de pessoas que convivem juntas. Isto é viver em comunidade.

1-Desenhe a história de sua vida em forma de história em quadrinhos. Represente nela
alguns acontecimentos religiosos.
2-Desenhe a sua família, os colegas que formam a sua sala de aula, desenhe também a sua
comunidade religiosa ou uma que você conhece. Escreva frases sobre desenhos.
OBSERVAÇÃO:

FAVOR REALIZAR AS ATIVIDADES ATRÁS DA FOLHA. OBRIGADA!

Data de envio: 22/06/2020

Data de devolução: 29/06/2020

Aluno(a)____________________________________________________________________
___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 26/06/2020
Componente Curricular: GEOGRAFIA
Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial.
Objeto de Conhecimento: Localização, orientação e representação espacial.
Habilidades: (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação
(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos
lugares de vivência.
AS RUAS SÃO DIFERENTES
No caminho de casa até a escola podemos observar que as ruas são diferentes. Veja:





Existem ruas arborizadas, com várias moradias e pouco movimento de veículos e
pessoas;
Algumas ruas são largas, com poucas árvores e, geralmente, muito movimentadas;
Existem ruas com muitas lojas que, de tanto movimento, têm seu espaço ocupado
principalmente por pessoas;
No campo existem caminhos chamados de estradas rurais. São essas estradas que
dão acesso ás propriedades rurais, como sítios e fazendas. Muitas dessas estradas
são de terra, ou seja, não são pavimentadas, e assim, como ocorre em muitas ruas das
cidades, nem sempre estão em boas condições devido à falta de manutenção.

1-Cole ou desenhe vários tipos de ruas.

OBSERVAÇÃO:
FAVOR REALIZAR AS ATIVIDADES ATRÁS DA FOLHA. OBRIGADA!

Data de envio: 22/06/2020

Data de devolução: 29/06/2020

Aluno(a)____________________________________________________________________
___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 23/06/2020
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
Práticas de Linguagem: Leitura e escrita.
Objeto de Conhecimento: Localização de informações em textos, deduções e interferências
de informações.
Habilidades: (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. (EF02LP14)
Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.
1-Leia e cante a música:

O balão vai subindo
Vai caindo a garoa
O céu é tão lindo
E a noite é tão boa.
São João, São João
Acende a fogueira
Do meu coração.
1-Ordene as sentenças:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2-Veja a palavra FOGUEIRA
a) Ela tem

letras.

b)As vogais são
c)As consoantes são
3-Marque a sílaba mediana (no meio da palavra) do desenho ao lado:
FO
GUEI
RA
4-Coloque as palavras na ordem alfabética:

festa –junho- quentão- pipoca- quadrilha- prendas- canjica

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5-Passe as frases para o plural:
a) O balão é perigoso.
_______________________________________________________________
b) O rapaz come pastel.
_______________________________________________________________
c) A criança está feliz.
_______________________________________________________________
d) A flor azul está no jardim.
_______________________________________________________________
e) O cão feroz ataca o professor.
______________________________________________________________
f) O pião caiu no mar.
____________________________________________________________

6-Dê nomes aos desenhos:

7-Caça- palavras:

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos ANO: 2°
DATA DE ENVIO: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 26/06/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional
Habilidade: (EF12EF02P2)
1 – O “Brincar” deve ser incentivado e estimulado sempre. Hoje vivemos um momento em que
é difícil fazer isso na rua, na praça e em parques. Mas temos que aproveitar o espaço que
temos em casa, para que as crianças movimentem-se e brinquem, realizando práticas que
favoreçam o seu desenvolvimento, bem-estar e autonomia.
Vamos brincar de repórter? Escolha uma pessoa da sua família (Pai, Mãe, Irmãos, Tios ou
Avós), e realize uma entrevista!
1- Nome do entrevistado: _______________________________________
2- Idade: ________________________
3- De que você brincava quando era criança? ________________________

_________________________________________________________________
4- Qual era o seu brinquedo preferido? ________________________
__________________________________________________________
5- Onde você brincava? _________________________________________
6- Quais são as brincadeiras das crianças de hoje? ___________________
__________________________________________________________

