Data de envio:27/07/2020

Data de devolução:03/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 30/07/2020
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.

Escreva as partes das plantas.

Data de envio:27/07/2020

Data de devolução:03/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 29/07/2020
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: EF02HI08: Compilar histórias da família e de conhecidos registradas
em diferentes fontes.
Tipos de fontes
As fontes históricas podem ser classificadas em:
Fontes visuais: que são registros como pinturas, fotografias, desenhos, mapas e
filmes.
Fontes escritas: que são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros,
jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto.
Fontes orais: que são as memórias contadas pelas pessoas e que não têm
registros escritos, como lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas, entre outras.
1- Que tipo de fonte você produz quando:
a-escreve um texto?
_______________________________________________________________
b-faz um vídeo?
_______________________________________________________________
c-conta uma história da sua vida?
_______________________________________________________________
d-escreve em seu caderno?
________________________________________________________________

Data de envio:27/07/2020

Data de devolução:03/08/2020

Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 28/07/2020
Professoras: Andreza Geize e Sônia Pacheco
Componente Curricular: Matemática
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.

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: 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.
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Aluno (a):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Atividade referente ao dia 31/07/2020
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: 27/07/2020

Data de devolução: 03/08/2020

Aluno(a)________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 30/07/2020
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.
Deus criou a humanidade para ser feliz e, para que isso aconteça, precisamos
praticar sempre o bem, pois o bem gera a felicidade.
1-Ordene as letras e descubra os valores essenciais para viver e conviver bem:
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Aluno(a)___________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 29/07/2020
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.
O TRÂNSITO E SUAS REGRAS
Existem regras para organizar o movimento de pedestres e motoristas e garantir a
segurança no trânsito. Veja a seguir algumas dessas regras.


As placas de trânsito são símbolos que orientam o trânsito de pedestres e de
motoristas. Exemplos:



Os semáforos luminosos indicam aos motoristas e pedestres o momento de parar
e o momento de seguir. Existem semáforos que orientam o movimento dos veículos
e outros que orientam os pedestres. Veja:



Para atravessar a rua com segurança, os pedestres devem utilizar as faixas de
segurança, também chamadas faixas de pedestres. Elas indicam o lugar mais
seguro para as pessoas atravessarem na rua.

1-Numere a 2ª coluna de acordo com 1ª:

2-Forme frases bem interessantes a partir dessas palavras:
PASSARELA:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SEMÁFORO:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PEDESTRE:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aluno(a)_____________________________________________________
Professoras: Andrêza Geize e Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 27/07/2020
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
Unidade Temática: Análise lingüística/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 CORVO E A RAPOSA
Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa
logo quis se apossar do queijo.
Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz.
Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o
queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo.
Moral: CUIDADO COM QUEM MUITO ELOGIA.
ESOPO.Fábulas de Esopo.Tradução de Antônio Carlos Vianna.
Porto Alegre:L&PM POCKET,1999.

1-Responda:
a) Qual é o título do texto?
_____________________________________________________________________
b) Quais são os personagens principais?
______________________________________________________________________

________________________________________________________________

c) Quem ficou com queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) O corvo tinha um pedaço de queijo porque:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Onde estava o corvo quando a raposa chegou?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2- Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história:
(

) A raposa pegou o queijo e foi embora rindo.

(

) O corvo voou para o alto da árvore.

(

) O corvo soltou o queijo para cantar.

(

) A raposa fez elogios ao corvo.

(

) A raposa viu o queijo no bico do corvo.

3-Passe as palavras abaixo para plural e em seguida separe as sílabas:
A casa- AS CASAS- AS CA – SAS
O carro-_____________________________________________________
A raposa-_____________________________________________________
O corvo-_____________________________________________________
O queijo-_____________________________________________________
4- Dê o feminino:
O menino - A MENINA
O gato-________________________O diretor-______________________
O professor-_____________________O boi-_________________________
O amigo-_______________________O pavão -______________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos ANO: 2°
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 31/07/2020
Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do contexto comunitário e regional
Habilidade: (EF12EF11P2)
1– As rodas cantadas são maneiras de brincar com o corpo com base na relação entre o
movimento corporal e expressão vocal. São geralmente realizadas em rodas dando se as
mãos.
A COBRA NÂO TEM PÉ A COBRA NÂO TEM MÃO: COMO REALIZAR
Passo 01: Os participantes batem palmas em roda, enquanto cantam a música da cobra.
Quando dizem: “Vai se enrolando no pezinho de limão”, todos devem se remexer e rebolar.
Quem possuir acesso à internet pode utilizar o YOU TUBE, para pesquisar a música. Ela está
disponível no canal do RAFAEL TITTO (https://youtu.be/X01pQjgUY-A) com o nome de A cobra
não tem pé, a cobra não tem mão.
Letra da Música:
A cobra não tem pé! A cobra não tem mão!
Como é que ela sobe no pezinho de limão?
Ela vai se enrolando vai, vai, vai.
Vai se enrolando no pezinho de limãozinho! 2x

Passo 02: Agora vamos imaginar uma cobra com pé e mão? Use sua criatividade e complete a
cobra abaixo:

