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Artes

Colorir todos os círculos de amarelo.
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Matemática

Escreva o nome dos numerais abaixo por extenso.
12 ___________________________________________________
25 ___________________________________________________
36 ___________________________________________________
49 ___________________________________________________
56 ___________________________________________________
60 ___________________________________________________
78 ___________________________________________________
88 ___________________________________________________
97 ___________________________________________________
100 __________________________________________________
Desenhe o que se pede.
a- 1 dezena de maçãs.
_____________________________________________________
b-1 dúzia de ovos.
_____________________________________________________

c-Meia dezena de laranjas.
__________________________________________________

d- meia dúzia de palitos.
_____________________________________________________

2-Calcule.(não é necessário colorir).
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PORTUGUÊS
1-Leia o texto e responda as questões abaixo

Chocolate e Chiquinha
Chocolate é um cachorro
Tocador de violão
Tem chinelos de borracha
E camisa de algodão.
Ele gosta de Chiquinha,
Cachorrinha vaidosa,
Com pintinhas nas bochechas e chapeuzinho
cor-de-rosa.
Seu vestido é de chita,
Chinelinhas de cetim,
O seu pêlo é tão cheiroso,
Parece flores de jardim!
1-Faça uma linda ilustração ao lado do texto.
2-Circule de vermelho todas as palavras que contém CH.
3-Retire do texto:
a) Um substantivo (nome) próprio._____________________________________
b) Uma palavra no plural.____________________________________________
c) Um nome no diminutivo.__________________________________________
d) Uma palavra que tenha RR________________________________________
4-Responda:
a)Qual é o título do texto?
_______________________________________________________________
b)Quem é Chocolate?
______________________________________________________________

c) O que ele gosta de tocar?
_______________________________________________________________
d) O que o cachorro Chocolate tem?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________
e) De quem ele gosta?
_______________________________________________________________
f) Como é a cachorrinha Chiquinha?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________
5- Complete:
a) Seu vestido é de__________________________________
b) Chinelinhas de___________________________________
c) O seu pêlo é tão__________________________________
d) Parece flores de__________________________________

6-Junte as sílabas e escreva as palavras:

7-Separe as sílabas das palavras abaixo:
a)fantoche_____________________________b)ficha_________________________
c)chuvisco_____________________________d)cacho________________________
e)machado____________________________f)acha_________________________
g)machucado__________________________h)chácara_______________________
i)bolacha_____________________________j)fechadura______________________
k)borracha___________________________l)bichinho________________________
8-Substitua os códigos pelas sílabas correspondentes e forme palavras.
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RELIGIÃO
1-Leia o poema e ilustre ao lado.

A NATUREZA
SERROB

A natureza é tudo o que existe:
Pessoas e animais
Árvores, flores e todo tipo de plantas
Terra, pedras e montanhas
Ar e nuvens
Estrelas, lua e sol
Mar, rios e lagos
E muitas outras coisas mais
A natureza é sagrada
Dela depende a vida de todos os seres
Devemos respeitar e preservar a natureza
Esse é um ensinamento importante
Para muitas religiões.
Eu e você fazemos parte da natureza
E temos o dever de respeitá-la.
2-Faça uma oração agradecendo a Deus pela Natureza.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3-Circule os elementos da natureza que não foram transformados pelo homem.

4-Observe o desenho e assinale as respostas certas:



O que você poderia fazer para cuidar natureza:

(

)Conservar os jardins e praças.

(

)Respeitar as árvores.

(

)Prender passarinhos em gaiolas.

(

)Manter os rios limpos.

(

)Tratar bem os animais.

Data de envio: 25/05/2020

Data de devolução: 01/06/2020

Aluno(a)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco

GEOGRAFIA
Os bairros e suas transformações
Ampliação de ruas e avenidas, construção de novos prédios, demolições de
estabelecimentos antigos e ocupação de terrenos vazios são algumas mudanças que
transformam as características de um bairro.
Atualmente os bairros se organizam de forma diferente. Em muitos bairros houve
um crescimento desordenado do número de pessoas nas famílias e do surgimento de
vários estabelecimentos comerciais.
À medida que um bairro cresce, crescem também os recursos, como
supermercados, feiras, escolas, hospitais, lojas, praças, etc.
1-Mostre que você é um bom observador e responda as perguntas:

a)De acordo com a ilustração, o que está no centro? _________________________
b)O que está a direita da igreja?__________________________________________
c)O que está em frente a igreja?__________________________________________
d)O que está a esquerda da igreja? _______________________________________
e)E a esquerda da praça? _____________________________________________

EDUCAÇÃO FÍSICA
Jéssica Filomena dos ANO: 2°

PROFESSORA:
Santos
DATA DE ENVIO: 25/05/2020
NOME ALUNO (A):

DATA DE ENTREGA: 01/06/2020

PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 29/05/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de marca (tais como atletismo, ciclismo, natação,
entre outros).
Habilidade: (EF12EF05P2)
1 – O Triatlo é um esporte que reúne três modalidades esportivas. Nessa competição o
participante deve nadar, correr e andar de bicicleta. Vamos completar o nome de cada
uma delas, usando somente vogais:

