ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Nome: ______________________________________________________________________
Professora: ____________________________2° ano – Turma: _________________________
Data de emissão: 15/06/2020

Data de devolução: 22/06/2020

Componente curricular: Português.
Unidade temática: 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. (EF02LP05)
Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. (EF02LP07)
Escrever palavras, frases e textos curtos nas formas imprensa e cursiva. (EF02LP46) Recitar
parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músicas e canções, com ritmo,
melodia e sonoridade, observando as rimas.
1) Leia o texto abaixo com atenção:
Azulão
Zazá foi ao sítio do tio Zuza.
O sítio é uma beleza.
Tio Zuza cuida do Zebu.
___ Como é o nome do zebu, tio Zuza?
___ O nome do zebu é Azulão, Zazá.
Atividades:
a) Pinte as palavras onde apareçam za, ze, zi, zo, zu, zão.

buzina

canela

bonito

azeitona

azarado

vexame

azeite

batizado

limonada
peixada

Azulão

azedo
amizade

juízo

camelo
beleza

Zazá
Zélia
Alazão

b) Leia e copie as palavras abaixo. Com letra cursiva.
azulejo ________________________________ dezoito _______________________________
moleza ________________________________ Zezé _________________________________
beleza ________________________________ Amazonas _____________________________
gozado _______________________________ Zico __________________________________
cozido ________________________________ Zuleica _______________________________
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2) Leia o texto abaixo com atenção em seguida responda as perguntas.

Dona Zebra
Em um domingo ensolarado fui ao zoológico, lá vi muitos animais, mas o que mais me
deixou encucado foi à dona Zebra.
Fiquei olhando para sua pele e pensando:
“Será que ela é uma espécie de égua branca com
listras pretas, ou uma espécie de égua preta com
listras brancas"?
1) Qual é o titulo do texto?
____________________________________________
2) Onde se passa a história?
____________________________________________
3) Em que dia da semana se passa a história?
____________________________________________
4) Qual foi o animal que mais chamou a atenção?
_____________________________________________
5) Qual foi a dúvida do personagem principal da história?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6) Com a ajuda de um adulto, dê sua opinião sobre a dúvida do personagem em relação a
pele da zebra. Você achou a dúvida dele interessante? Você também tem a mesma dúvida em
relação à pele da zebra?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6) Agora solte sua criatividade e faça uma frase bem bonita com as palavras:
Zebra: ______________________________________________________________________
Zoológico: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3) Observe as imagens. Depois, marque a alternativa que traz a escrita correta de cada uma
das palavras dessas imagens.

(a) vaca – faca – bata

(b) vaca – Faca – Pata

(c) faca – vaca – pata

ACA

4) Leia o texto abaixo com atenção:
Pai Francisco

ACA

ATA

Pai Francisco entrou na roda
Tocando o seu violão
Dão rão rão dão dão,
Vem de lá seu delegado
Pai Francisco
Vai pra prisão,
Como ele vem todo requebrado
Parece um boneco desengonçado.
Agora retire da cantiga 2 pares de rimas e escreva no espaço abaixo:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

5) Observe a imagem.
 O que a menina está fazendo? O que ela pode
estar pensando?
 Escreva uma frase para essa imagem. Não se
esqueça de usar um sinal de pontuação no final da frase.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Componente curricular: Matemática:

Unidade temática: Números.

Habilidades: EF02MA04.

Objeto de conhecimento: Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte
de material manipulável, por meio de diferentes adições
1) Preencha o quadro de acordo com o modelo.

Quadro valor de lugar
Números

Dezenas Unidades

39

3

9

Decomposição e Escrita
30 + 9

Trinta e nove

29
58
72
49
75
14
42
2) Marque apenas a resposta correta:
a) A decomposição do número 24 é?
(

)2+4

(

) 20 + 4

(

) 290 + 40

b) No meu estojo tem 3 dezenas e 6 unidades de lápis. Quantos lápis eu tenho?
(

) 3.060

(

) 306

(

) 36

c) Comprei um pacote com oitenta e cinco balas. A escrita
numérica desse número é:
(

) 85

(

) 805

( ) 95
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Componente curricular: Matemática.

Unidade Temática: Números.

Objeto de conhecimento: Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo
mental e escrito. Habilidades: EF02MA05.
4) Resolva as operações. Preste atenção no sinal.

9 6

6 4

9 8

7 4

8 7

-3 4

+3 3

-6 2

+8 5

-6 2

7 5

8 6

5 7

-1 3

+6 3

-0 4

4 5

6 4

9 5

+4 2

+6 1

+6 4

9 7

8 7

8 5

7 7

8 6

-2 0

+5 2

-7 4

-5 2

+7 2

9 2

8 4

7 6

6 3

7 5

-4 3

-4 3

+9 2

+5 2

+5

5
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Unidade Temática: Números.

Objeto de conhecimento: Resolver problemas de adição e

subtração de até três ordens, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais. Habilidades: EF02MA06.
 Resolva os probleminhas abaixo:
a) Antes de iniciar o horário da visita ao zoológico, cada macaco recebe uma dúzia de bananas
e no final do dia recebem mais meia dúzia. Quantas bananas cada macaco recebe por dia?
Cálculo.

b) No último final de semana o zoológico registrou apenas 23 visitantes no sábado e 36 no
domingo. Quantos visitantes a mais foram ao zoológico no domingo?
Cálculo.

c) Lucas e Gabriel são irmãos e formam uma dupla para participar de uma gincana. Ao término
da gincana, Lucas tinha feito 25 pontos, e Gabriel, 34 pontos. Quantos pontos essa dupla
obteve, ao todo?
Cálculo.
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Componente curricular: Produção textual.

Unidade temática: Produção de texto fazendo

inferência de palavras explicitas.
Objeto de conhecimento: Escrever palavras, frases e textos curtos nas formas imprensa e
cursiva.

Habilidade: (EF02LP07)

Complete a história da formiguinha com as palavras que estão dentro das folhas.

A formiga Repilica.
Repilica é uma ____________________________muito ______________________________.
Ela mora no _____________________________, debaixo da __________________________.
Todos os dias ela sai para colher _______________________________e _________________
e leva tudo para sua _____________________________antes que o ____________________
chegue.

Quero ver você brilhar!!!
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Componente curricular: Arte.
Unidade Temática: Arte integrada
Objeto de conhecimento: Experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens.
 5 de junho dia mundial do meio ambiente.
 Pinte a cena abaixo e destaque o planeta terra pintando-o de azul.

Você é demais!!!
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Componente Curricular: História
Unidade Temática: A comunidade e seus registros
Objetos de conhecimento: A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e
interações entre pessoas.
Habilidades: EF02HI01
Viver em grupo
Os grupos sociais são formados por conjunto de pessoas que têm interesses,
necessidades, afinidades ou habilidades em comum.
Esses agrupamentos, que começam na infância, vão se ampliando e, na vida adulta,
dão origem a outros grupos, como grupos no trabalho, nos esportes e em outras práticas
sociais.
Em conjunto de grupos compõe uma comunidade. E a soma de diversas comunidades
que interagem entre si forma uma sociedade.
As pessoas que compõem um grupo social geralmente convivem com frequência e, por
isso, partilham experiências, histórias, valores e costumes.
Nem sempre pessoas que estão juntas em um mesmo lugar formam um grupo social. Os
clientes de um mercado aguardando na fila do caixa formam um grupo casual, pois essas
pessoas se encontraram pelo acaso e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo.
Atividade:
Classifique os grupos sociais de acordo com a legenda:
GS

Grupo social

GC

Grupo casual

Time de futebol.

Pessoas no ônibus.

Festa de aniversário.

Pessoas na fila do caixa.
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Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e Universo
Objetos de conhecimento: O Sol como fonte de luz e calor
Habilidades: EF02CI08
Elementos não vivos
Os elementos não vivos podem ser construídos ou naturais. Veja a seguir alguns
componentes naturais do ambiente:
 O ar: Necessário para a respiração da maioria dos seres vivos.
 O solo: É a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo. Animais constroem seus
abrigos.
 A água: Seres vivos precisam de água para sobreviver.
 O Sol: Ilumina e aquece nosso planeta. As plantas precisam da luz do Sol para produzir
seu alimento.
A luz o calor do Sol
O calor do Sol é uma das causas de a temperatura no nosso planeta ser amena. Se não
fosse por isso, a Terra seria tão gelada que não seria possível existir vida nela.
O Sol também é fundamental para as plantas. Elas precisam da luz solar, de ar e de
água para produzir seu alimento.

Atividades:
1-Complete a frase com as palavras do quadro.
Luz solar

Sol

Plantas

O _________________ ilumina e aquece o planeta terra. A _________________
É fundamental para a produção de alimento das _______________________.
2- Ligue os pontos e descubra o recurso natural abaixo:
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Componente Curricular: Geografia
Unidade Temática: As ruas e o trânsito
Objetos de conhecimento: Localização, orientação e representação espacial.
Habilidades: EF02GE08
O trânsito e suas regras
Existem regras para organizar o movimento de pedestres e motoristas e garantir a
segurança no trânsito.
Vejam a seguir algumas dessas regras.
 Placas de sinalização: Símbolos que orientam pedestres e motoristas.



Semáforos luminosos: indica o momento de parar e o momento de sair.



Faixa de pedestres: Elas indicam o lugar para atravessar a rua com segurança.

Atividade:
Desenhe uma placa de trânsito que você conheça e escreva o significado dela:
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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
Convivendo em família
É muito bom ter uma família.
Na família você encontra ajuda para viver.
A família é a união de pais e filhos. Nela você encontra força, apoio para crescer juntos e
aprender a ser feliz.
Existem famílias de vários tipos. Marque com X as características de sua família:
( ) grande

( ) unida

( ) inteligente

( ) divertida

( ) esquisita

( ) amorosa

( ) desunida

( ) legal

( ) brava

( ) chata

( ) séria

( ) preguiçosa

( ) bonita

( ) engraçada

( ) diferente

Desenhe sua família:
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Componente Curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA

2 º Ano MONTEIRO LOBATO

Nome:______________________________________________________________________
Data de Emissão: 15/06/20
Data de Devolução: 22/06/20
Professor: Pablo
1 – Em um espaço amplo, um aluno joga a bola para cima e grita o nome de um colega, que deverá correr
para pegá-la. Enquanto isso, os demais do grupo deverão correr em direção oposta. Quando esse colega
pegar a bola e gritar ( pare bola ) os demais devem parar imediatamente onde estão. Quem estivem com a
bola da três passos e tenta acertar alguém. Se conseguir , marca um ponto, e a brincadeira recomeça com
o aluno atingido jogando a bola novamente .
*Qual nome dessa brincadeira? ____________________________________________________

. Você já brincou? Sim ( ) não ( )

2- descreva com suas palavras a brincadeira cabo de guerra.

3 - Para brincar com o jogo relacione, as modalidades com suas respectivas bolas.

