Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Nome: ______________________________________________________________________
Série: 2° ano – Professoras: Efigênia Maria Barbosa e Poliana.
Data de envio: 13/07/2020

Data de entrega: 20/07/2020

Olá meu bem! Tudo bem com você? Que todos os teus dias sejam cheiiinhos de muitas
cores, muita aventura e muuuiiiiitas alegrias!
Componente curricular: Português.
Práticas de linguagem: Leitura e escrita. Escrita (compartilhada e autônoma).
Habilidades: (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. (EF02LP14) Inferir,
em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação. (EF02LP13) Planejar e produzir
bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
Objeto de Conhecimento: Localização de informações em textos, deduções e interferências de
informações. Escrita autônoma e compartilhada.
*Hoje vamos falar sobre o gênero textual parlenda. Você sabe o que é uma parlenda?
Parlendas são versos infantis com rimas, criados para as mais diferentes finalidades, entre elas
divertir, acalmar, ajudar a decorar números ou escolher quem deve iniciar uma brincadeira.
Como variam bastante, cada pessoa pode conhecê-las de um modo diferente.
Conheça algumas parlendas:
Uni dunitê salamê minguê

Chuva e sol casamento

Um sorvete colorê

de espanhol. Sol e

o escolhido foi você!

chuva casamento de
viúva.

Meio-dia, panela no fogo,
barriga
vazia;
macaco
torrado que vem da Bahia;
panela de doce para dona
Maria.

1) Leia a parlenda e responda as questões a seguir:
Hoje é sábado
Pede quiabo
Amanhã é domingo
Pede cachimbo
O cachimbo é de ouro
Bate no touro
O touro é valente
Chifra a gente
A gente é fraco
Cai no buraco
O buraco é fundo
Acabou-se o mundo
(Ricardo Azevedo. Meu livro de folclore. São Paulo: Ática, 1997).
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a)Quais são os dias da semana que aparecem na parlenda?
R: __________________________________________________________________________
b) De que é feito o cachimbo? ___________________________________________________
c) Quem chifra a gente? ________________________________________________________
d) Como é o buraco? ___________________________________________________________
e) Copie da parlenda os pares de palavras que estão rimando.

*Gênero textual Bilhete: O bilhete é um pequeno texto, escrito em linguagem informal, que
transmite mensagens simples e objetivas entre parentes, amigos e família/escola.
2) Leia o bilhete e responda as questões a seguir:
Ana,
Gostaria que você fosse à minha casa hoje.
Um beijo, Patrícia.
13/07/2020
a) Quem escreveu o bilhete? ____________________________________________________
b) Para quem o bilhete foi escrito? ________________________________________________
c) O bilhete foi escrito:
( ) 10 de julho de 2020.( ) 13 de junho de 2020.( ) 13 de julho de 2020.
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d) Marque com um X a resposta correta. A palavra que indica tempo no bilhete acima é:
( ) Hoje.( ) Ontem.( ) Amanhã.
e) No bilhete acima, que palavras foram escritas com letra maiúscula?
____________________________________________________________________________
f) Quais delas correspondem a nome de pessoa? ____________________________________
3) Escreva dois nomes de: Cidade ____________________________________
__________________________________________________________
Objeto _____________________________________ ________________________________
Pessoa_____________________________________ ________________________________
Animal______________________________________ ________________________________
4) Encaixe as letras R ou L para formar palavras com encontro consonantal.
R

L

tio ___________________________

pano_____________________________

tato __________________________

paca _____________________________

fita __________________________

for______________________________

pego ________________________

puma ____________________________

5) Substitua as imagens por palavras para formar as frases.
a) O

está carregando pedras.

____________________________________________________________________________
b) As

são lindas.

____________________________________________________________________________
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Componente curricular: Português.
Práticas de linguagem: Produção de texto.

*Agora é com você! Do seu jeitinho faça um bilhete convidando um amigo (a) para ir brincar
com você em sua casa. Use letra cursiva.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Componente curricular: Matemática.
Unidade Temática: Números.
Habilidades:(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de
tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor
compreender aspectos da realidade próxima(EF02MA05): Construir fatos básicos da adição e
subtração e utilizá-los no cálculo mental e escrito. (EF02MA02): Registrar o resultado da
contagem ou estimativa da quantidade de objetos em coleções até 1000 unidades, realizada
por meios de diferentes estratégias.
Objeto de conhecimento: Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e
de dupla entrada e em gráficos de coluna. Construção de fatos fundamentais da adição e da
subtração. Leitura, escrita, comparação se ordenação de números de até três ordens pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel do
zero).
1) O gráfico abaixo mostra o peso de alguns animais. Observe-o com atenção e responda as
perguntas a seguir:

a)Quanto pesa o galo? _________________________________________________________
b) Quanto pesa o cachorro? _____________________________________________________
c) Qual o peso do coelho? ______________________________________________________
d) Quem pesa mais? ___________________________________________________________
e) Quem pesa menos? _________________________________________________________
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2) Resolva as operações e pinte seus resultados no quadro numérico.
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3) Situação problema. Leia com atenção e responda as questóes a seguir:
A raposa esperta
No sítio do vovô há muitos animais, mas os preferidos dele são as galinhas. Certo dia, a
galinha carijó apareceu choca. Vovô a seguiu e encontrou uma ninhada com 16 ovos.
Uma noite de lua cheia o vovô ouviu barulho de galinha. Ele levantou, pegou a
espingarda e saiu para ver o que estava acontecendo.
A galinha carijó lutava com uma raposa para salvar seus ovos. Ao perceber a lanterna
do vovô, a raposa fugiu. Mas era tarde demais: ela já havia bebido 6 ovos da galinha carijó.
a) Qual é o titulo do problema? ___________________________________________________
b) Onde a história se passa? ____________________________________________________
c) Quem são os personagens desse problema? _____________________________________
____________________________________________________________________________
d) Quantos ovos havia na ninhada da galinha carijó? _________________________________
e) Se a raposa conseguiu beber6 ovos da ninhada. Quantos ovos sobraram? _____________
4) Resolva os probleminhas abaixo com atenção. (Cálculo e resposta)
a) Carolina é dona de uma sorveteria. Ela vende diversos sabores de picolés. O sabor mais
procurado é chocolate. No sábado ela vendeu 12 picolés de chocolate e 26 no domingo.
Quantos picolés de chocolate ela vendeu no final de semana?

Resposta: ___________________________________________________________________
b) Joana é uma menina muito gulosa. Todo final de semana ela pede para seu pai levá-la a
sorveteria. No sábado tomou 7 bolas de sorvete e 5 no domingo. Quantas bolas de sorvete ela
tomou no final de semana?

Resposta: ___________________________________________________________________
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5) Resolva as operações. Preste atenção no sinal.
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Componente curricular: Arte.
Unidade Temática: Artes integradas.
Habilidades: EF15AR23B: Experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
Objeto de conhecimento: Processos de Criação.
1) Colorir com capricho e muito carinho a imagem de Romero Britto “Crianças do mundo”

2) Observe a imagem e preencha os espaços abaixo:
a) ( ) Número de crianças.
b) ( ) Número de asas.
c) ( ) Número de planetas.
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Componente Curricular: História
Unidade Temática: A rua tem história
Objetos de conhecimento: Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória
materiais e imateriais)
Habilidades: EF02HI05
A rua tem história
A rua, a calçada ou outros lugares próximos à moradia podem ser espaços para
brincadeira. Crianças de diferentes idades costumam se encontrar para brincar, como uma
maneira de aproveitar o tempo livre. Pessoas jovens e adultas acompanham as crianças para
garantir a segurança delas, e, assim, outros grupos se reúnem na rua.
As crianças mais novas aprendem com as mais velhas e, desse modo, as brincadeiras
podem permanecer ao longo do tempo.

Crianças brincando com figurinhas,
Municipio de São Paulo, estado de
São Paulo,1963.

Crianças brincando com figurinhas,
município de Belo Horizonte, estado
de Minas Gerais.

Atividade:
Marque um X nas atividades que podem ser feitas na rua.
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Componente Curricular: Religião
Unidade Temática: Identidade e alteridades.
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidades: EF02ER02X
Querido aluno, faça um desenho conforme solicitado abaixo:
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Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Vida e evolução
Objetos de conhecimento: Seres vivos no ambiente
Habilidades: EF02CI06B
As relações no ambiente
Em um ambiente todos os elementos interagem. Os componentes naturais se
relacionam com os componentes construídos. A água da chuva e os ventos podem danificar
teias, ninhos e até casas, por exemplo.
Os seres vivos se relacionam com componentes naturais. As plantas precisam da luz do
Sol, da água e do gás carbônico para produzir seu alimento. As minhocas cavam buracos no
solo e o deixa fofo e arejado.
Atividades:
1- Observe o ambiente que você está e responda:
 Há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Escreva um exemplo de
cada um.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 Há componentes construídos? Escreva um exemplo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2- O que as plantas precisam para produzir seu alimento?
_________________________________________________________________________

3- Ligue a planta jovem à planta adulta, colorindo o caminho que passa apenas pelos
componentes naturais do ambiente que se relacionam com a planta.
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Componente Curricular: Geografia
Unidade Temática: Os meios de transportes
Objetos de conhecimento: Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação.
Habilidades: EF02GE03
Os meios de transporte
É comum nas ruas e estradas, pessoas se deslocando de um lugar para outro.
Algumas dessas pessoas circulam a pé e outras utilizam meios de transporte, como
carro, ônibus, trem, avião e barco.
Os meios de transporte podem ser:
 Individuais: são aqueles que transportam poucas pessoas, como, carros,
motocicletas e bicicletas.
 Coletivos: são aqueles que podem transportar muitas pessoas ao mesmo tempo,
como, ônibus, trem, metrô e avião.
Os meios de transporte também podem ser classificados em:
 Aéreos: se locomovem no ar.
 Terrestres: se locomovem pelas estradas.
 Aquáticos: se locomovem na água
Atividades:
1) Faça a correspondência:

2) Recorte e cole figuras de meio de transporte aéreo, terrestre e aquático. Utilize o verso
desta folha.
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Aluno (a): ___________________________________________________________________________
Turma: 2º “CASTRO ALVES”
Data de emissão: 14/07/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 21/07/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA.
Unidade temática – BRINCADEIRAS E JOGOS
Objeto de conhecimento – JOGOS
Habilidade – EF12EF01

1-FUTEBOL
O Cascão vai jogar futebol com a sua turma no campinho. Vamos ajudá-lo a encontrar seus
amigos seguindo a trilha do alfabeto.

2- JOGO DA VELHA
Escolha alguém de sua família para jogar com você.
Na escola brincamos com cone e bola, agora vocês irão
escolher
ou .
Ganha o jogo quem conseguir primeiro formar uma sequência
de 3 ou 3
Lembre-se de registrar, no placar, vencedor de cada rodada. Boa sorte!

