Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Nome: ______________________________________________________________________
Professora: ____________________________2° ano – Turma: _________________________
Data de envio: 20/07/2020

Data de entrega: 27/07/2020

Componente curricular: Português.
Práticas de linguagem: Leitura e escrita. Escrita (compartilhada e autônoma).
Habilidades: (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. (EF02LP25) Utilizar, ao produzir um texto, grafia correta de
palavras conhecidas ou estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em inicio de frases
e em substantivos próprios, segmentação entre palavras, ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação. (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.
Objeto de conhecimento: Localização de informações em textos, deduções e interferências de
informações. Escrita autônoma e compartilhada. Pontuação.
*Emprego das letras maiúsculas e minúsculas.
1) Leia o bilhete com atenção.
Lara,
Vamos ao zoológico amanhã à tarde?
Meus pais vão pegá-la. Lá, existem muitos
animais, alguns domésticos e silvestres. Se
você quiser, pode convidar sua irmã Maria.
Beijos! Amanda
*Para escrever esse bilhete, Amanda usou letras maiúsculas e minúsculas. As letras
maiúsculas ela usou: • No começo de frases. • No nome de pessoas e no nome do lugar.
*Porém devemos usá-las para escrever também: • Nome de países. • Nome que damos aos
animais. • Nome de cidades. • Nome de lojas, rios e ruas.
2) Leia o bilhete que o irmão de Amanda fez para o pai e circule as letras que deveriam estar
maiúsculas.
Papai,
gostaria de ir à casa do marcos que
fica em olinda. eu posso?
Um abraço!
Aldo
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*Agora, retire do bilhete as palavras que deveriam ter sido escritas com as letras maiúsculas e
escreva-as corretamente.
a) Nome de pessoa: ___________________________________________________________
b) Nome de lugar: _____________________________________________________________
c) Começo de frase: ___________________________________________________________
d) Agora você será o pai de Amanda e Aldo. Com a ajuda de um adulto escreva um bilhete
respondendo ao filho. Atenção! Faça uso correto das letras maiúsculas e minúsculas.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
3) Olá , queridos alunos! Hoje vamos conhecer a história de um menino muito legal que vive na
mata.
O menino Poti
Lá na mata, vive o menino Poti.
Ele vive numa Oca, lá na Taba.
Poti é bonito com uma pena de tucano
no peito.

Atividades do texto.
*O texto fala de:
a)( ) um menino. b)( ) um tucano.
c)( ) um carro.
* O menino Poti vive:
a) ( ) na mata. b)( ) na cidade.
c) ( ) na savana.

O menino Poti vai de canoa pela mata.
*De acordo com o texto,o que o
A canoa leva o pote. O pote leva muita banana. menino tem no peito?_____________
( ...)

_______________________________

*O que tinha dentro da canoa de Poti?
____________________________________________________________________________
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Vamos aprender um pouquinho sobre sinais de pontuação?
O menino estuda. - Os pássaros voam alto.
No final das frases há um pontinho. É o ponto final. (.)
O ponto final indica que a frase terminou.
Qual é o seu nome? - Onde você mora? - Quantos anos você tem?
Estas frases terminam com ponto de interrogação. (?) O ponto de interrogação é usado para
perguntas. A frase que termina com o ponto de interrogação chama-se frase interrogativa.
Que garoto esperto! - Que garota linda! - Que dia ensolarado!
Estas frases terminam com ponto de exclamação. (!) O ponto de exclamação serve para indicar
admiração, espanto e surpresa. As frases que terminam com ponto de exclamação são
chamadas de frases exclamativas.
4) Vamos treinar um pouquinho? Quero ver você brilhar! Leia as frases abaixo e coloque a
pontuação adequada para cada frase.
a) O menino fez um cata-vento colorido

b) Márcia também fez um cata-vento

c) Você gostou do passeio

d) Onde você foi passear

e) Como você é cuidadoso

f) Que menino teimoso

5) Com a ajuda de um adulto, forme frases interrogativas com as palavras (use letra cursiva).
a) sorvete ________________________________________________________________

________________________________________________________________________
b) chocolate _____________________________________________________________

________________________________________________________________________
c) estudar _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
6) Com a ajuda de um adulto, forme frases exclamativa com as palavras:
a) menino _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
b) mamãe _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Habilidade: (EF02LP18) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos
expressivos gráfico-visuais, em ilustrações de história em quadrinhos ou tiras.
Objeto de Conhecimento: Avaliação dos efeitos de sentidos produzidos em textos.
4) Hoje vamos conhecer um gênero textual muuiiito legal! A História em quadrinhos. História
em quadrinhos é um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto
por utilizar, principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. É uma arte sequencial, em
que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o leitor compreenda a
mensagem.
*A história a seguir fala sobre um segredo. Para descobrir o que aconteceu com esse
segredotente ler sozinho. Se precisar de ajuda, peça a um adulto. Em seguida responda as
questões.

a) De quem era o segredo e o que aconteceu com esse segredo na história?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? ____________________________________
c) Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho faz ao amigo. O amigo atendeu ao
pedido de Maluquinho? _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Componente curricular: Matemática.
Práticas de linguagem: Probabilidade e Estatística. Números.
Habilidades: (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou
decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
(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. (EF02MA05): Construir fatos básicos da adição e subtração e
utilizá-los no cálculo mental e escrito.
Objeto de conhecimento: Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. .
Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas. Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração.
1) O Poti apagou alguns números do quadro abaixo. Descubra que números são esses e
reescreva a sequência correta.
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2) Leia e resolva os probleminhas abaixo com atenção.
a) Poti e o macaco brincaram de boliche. O Poti fez 14 pontos e o macaco fez 12 pontos.
Quantos pontos fizeram juntos?

R: __________________________________________________________________________
b) Poti e o macaco fizeram uma competição de quem comia mais bananas. No final, o macaco
comeu 15 bananas e o Poti 10. Quantas bananas o macaco comeu a mais que Poti?

R:
__________________________________________________________________________3)
Veja, no gráfico abaixo, quanto pesa cada brinquedo e depois, responda:

a) Qual é o brinquedo mais pesado? ______________________________________________
b) Quantos quilos pesam o carrinho e a boneca juntos?( ) 12 quilos.( ) 13 quilos.( ) 14
quilos.
c) Qual é a diferença de peso entre a boneca e o ursinho?( ) 2 quilos.( ) 3 quilos.() 4 quilos.
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4) Arme e resolva as continhas, preste bastante atenção nos sinais!
75 + 52 =

49 – 24 =

56 – 41 =

47 – 25 =

75
+52
127

71 + 18 =

76 + 72 =

61 + 55 =

96 – 43=

58 – 18 =

37 – 15 =

39 – 23 =

31 + 84 =

90 + 25 =

33 + 65 =
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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.
Colorir conforme a legenda

Vermelho

Azul claro
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7+9=

Amarelo

.

Verde
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Marrom
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6+6=
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10 + 10 =

11 + 11 =

12 + 12 =
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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: EF02HI03
26 de julho - Dia dos avós
Avôs e Avós em outras culturas
Nas culturas africanas, as avós e os avôs são as pessoas mais importantes da família.
Na tradição Bantu, quando precisam tomar alguma decisão importante, as avós e avôs se
reúnem ao redor de uma árvore especial para se aconselhar com seus
antepassados.Chamada de ” Árvore dos Antepassados”, geralmente é plantada pelo homem
mais velho da família.
Os povos Larubás, que vieram para o Brasil do Benin, Nigéria e Togo, tinham em sua
cultura a” Akpalôs”, palavra que siginifica “fazedora de alô”. As Akpalôs eram senhoras de
idosas que andavam no engenho contando histórias para as outras negras e para os meninos
brancos – eram as “Vovós negras” que ajudaram a transmitir sua cultura e a transformar a
língua portuguesa. Muitas palavras usadas pela linguagem infantil nasceram dessa troca entre
as Akpalôs e os meninos brancos:dodói, miau, au-au, dindinha, pipi, bumbum.
As crianças indígenas têm uma relação muito próxima com suas avós e seus avôs. Com
eles aprendem muitas coisas como, por exemplo, a cuidar bem da natureza, dos animais, dos
rios e das plantas. Desde cedo, as meninas cozinham com suas avós e meninos e meninas
aprendem muitas brincadeiras com os avôs.
Para os povos orientais, as avós e os avôs são considerados os guardiões do saber
familiar e, por isso, têm um papel fundamental na educação de seus netos. Quando os filhos se
casam procuram morar próximo aos pais,para que os netos convivam com os avós
cotidianamente. No Japão, diz-se que a morada dos filhos deve ficar a uma distância dos pais
que permita levar o” missashiro” – sopa feita com pasta de soja – sem esfriar.
Atividade
Responda com atenção:


Quantos avós você tem? _______________________________



Eles se chamam?
Vovô

Vovó

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________
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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

Vamos escrever abaixo que tipo de sentimentos podemos dar de presente para os
nossos avós pelo seu dia:
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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
Escreva na cruzadinha o nome dos meios de transporte:



Agora pinte as figuras usando as seguintes cores: amarelo para transportes terrestres,
azul para transportes aquáticos e vermelho para transportes aéreos.



Faça um circulo em volta do meio de transporte que você já utilizou.
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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
Os seres vivos se relacionam com componentes construídos. Diversos animais fazem
construções como ninhos ou buracos para se abrigar. Há também animais que se aproveitam
de construções feitas por outros, como por exemplo, a cutia usa tocas abandonadas de tatucanastra para se abrigar.

Atividades
Leia o texto a seguir:
O joão-de-barro usa terra úmida para fazer seu ninho. A fêmea e o macho participam da
construção usando o bico e os pés para modelar o barro.



Cite uma interação entre o joão-de-barro e um componente natural do ambiente.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Qual é a função do componente construído pelo joão-de-barro?

_______________________________________________________________________
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Aluno(a): ___________________________________________________________________________
Turma: 2º______________
Data de emissão: 20/07/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 27/07/2020

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

1- Vamos ajudar o jogador a marcar o gol.

2- Qual é o nome da brincadeira abaixo?

_______________________________________

3 – JOGO DOS 7 ERROS
Para brincar com o jogo dos 7 erros, compare as figuras e encontre os 7 erros que existem na
figura b. Marque-os com um lápis de escrever para não perder a conta. Boa diversão!

