Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Nome: ______________________________________________________________________
Professora: ____________________________2° ano – Turma: _________________________
Data de envio: 29/06/2020

Data de entrega: 06/07/2020

Componente curricular: Português.
Habilidades: (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.
(EF02LP38) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de
sentido entre eles.
(EF02LP39) Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do
prefixo de negação in/im.
(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.
Objeto de Conhecimento: Localização de informações em textos. Sinonímia e antonímia.
Deduções e interferências de informações.
Texto informativo: O texto informativo traz informações e dados sobre um determinado assunto.

1)Leia o texto informativo abaixo e responda as questões a seguir:
Por que os crocodilos fêmeas são boas mães?
Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos.
Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o
ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. [...]
Carolina Caires Coelho

a) Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? Por quê?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X.
( ) Na boca.

( ) No rio.

( ) No ninho.

c) De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Marque um X na resposta correta. A intenção desse texto é:
( ) Divertir.

( ) Informar.

( ) Emocionar.

2) Sinônimos e Antônimos.
A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida para ver quem era mais veloz você se lembra?
Veloz quer dizer rápido, ligeiro. Essas três palavras são chamadas sinônimas porque tem o
significado semelhante.
Agora, relembre como eram diferentes a tartaruga e a lebre, uma era o contrário da outra.
A tartaruga
-Lenta- Rápida

A lebre
- Vagarosa

- Veloz

- Demorada

- Apressada

- Sem velocidade.

- Com velocidade.

 As palavras que tem sentido contrário são chamadas de antônimos.
Vamos brincar de ser do contra? Siga o exemplo:
a) Eu gosto de escuro. O do contra gosta de claro.
b) Eu gosto de lugar alto. O do contra gosta de lugar __________________________________
c) Eu gosto de brinquedos pequenos. O do contra gosta de brinquedos ___________________

3) Há outra maneira de descobrir o contrário de algumas palavras. Coloque im ou in antes das
palavras e escreva o antônimo. (Lembrando que, antes de p e b coloca-se a consoante m).
a) paciente - impaciente.

b) direto ______________________________

c) delicado ___________________________

d) possível _____________________________

e) completo __________________________

f) certo _______________________________

g) perfeito ___________________________

h) puro _______________________________

4) Escreva o sinônimos das palavras a seguir:
a) alegre ____________________________

b) belo ________________________________

c) enorme ___________________________

d) pavor _______________________________

e) tranquilo __________________________

f) valente ______________________________

g) lotado ____________________________

h) baixo _______________________________
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Hora do conto! Leia o conto com atenção. Se precisar peça a ajuda de um adulto.
Os Três Porquinhos

Era uma vez uma mãe porca, que tinha três porquinhos. Um dia, ela resolveu que
chegara a hora de seus filhos conhecerem o mundo. Sendo assim, os três porquinhos se
despediram da sua mãe, e partiram cada um por um caminho diferente.
O primeiro porquinho se cansou de andar, fez uma casinha de palha e deitou-se para
dormir.
Chegou um lobo faminto e disse:
___ Abre a porta porquinho, ou soprarei com força e a tua casa derrubarei!
O Porquinho não abriu, o lobo então soprou com força, a casa se desmanchou e o
porquinho correu para a casa de seu segundo irmão.
O segundo porquinho também era um pouco preguiçoso. Quando ficou cansado, fez
uma cabana de galhos e foi brincar com seu irmão.
O lobo faminto chegou dizendo...
___ Abre a porta porquinhos ou soprarei, soprarei e tua casa derrubarei!
Os porquinhos não quiseram abrir. Então o lobo soprou e soprou, derrubou a cabana e
os porquinhos saíram correndo para a casa do terceiro irmão.
O terceiro porquinho era muito trabalhador.
Quando decidiu buscar um lugar para morar, construiu uma casa com tijolos e cimento.
Novamente apareceu o lobo, e bateu na porta da casa do terceiro porquinho.
___ Abre ou soprarei, soprarei e tua casa derrubarei!
___ Podes soprar quanto quiseres - disse o porquinho – Que não tenho medo!
O lobo soprou e soprou com todas as suas forças até ficar vermelho, mas a casa não se
mexeu nem um pouquinho.
___ Olha que vais ficar cansado – zombaram os três porquinhos que estavam tranquilos.
O terceiro porquinho tinha feito um bom trabalho, e a casa era muito resistente.
O lobo, astuto, subiu no telhado e desceu pela chaminé. Estava disposto a entrar na
casa de qualquer forma.
Porém, os porquinhos perceberam as intenções do lobo e destamparam o caldeirão com
água fervendo que estava na lareira.
O lobo caiu na panela e queimou-se com a água. Saiu em disparada e nunca mais voltou
a aparecer.
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Interpretando o conto
1) Qual é o titulo da história?
R:_________________________________________________________________________
2)Quais os personagens que aparecem na história?
R: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Esse texto é:
( ) Poesia.

( ) Receita.

( ) Conto.

( ) Cantiga de roda.

4) A mãe porca resolveu que:
( ) Seus filhos deveriam conhecer o mundo.
( ) Seus filhos deveriam construir casas.
( ) Seus filhos deveriam visitar a vovó.
( ) Seus filhos deveriam ver os primos.
5) O primeiro porquinho fez sua casa de:
( ) Madeira.

( ) Tijolos.

( ) Palha.

( ) Lona.

6) O segundo porquinho fez sua casa de:
R: _________________________________________________________________________
7) O porquinho que construiu uma casa de tijolos e cimento foi:
( ) O primeiro.

( ) O segundo.

( ) O terceiro.

8) __”Abre ou soprarei e tua casa derrubarei.” Essa frase é dita:
( ) Pelo porquinho.

( ) Pelo lobo.

( ) Pela mãe porca.

9) O que aconteceu com o lobo depois que ele subiu pala chaminé?
R: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10) Qual parte da história você mais gostou?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Conteúdo 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.
(EF02MA04A) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material
manipulável, por meio de diferentes adições.
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

Objeto de conhecimento: 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. Composição e decomposição de números naturais até 1000. 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).
1)Observe a venda de sanduíches de uma lanchonete e responda:

a)Em que dia da semana foi vendido mais cachorro-quente?
____________________________________________________________________________
b) Em que dia da semana foi vendido mais hambúrguer?
____________________________________________________________________________
c) Em que dia da semana foi vendido mais misto-quente?
____________________________________________________________________________
d) Em que dia da semana foi vendido menos cachorro-quente?
____________________________________________________________________________
e) Em que dia da semana foi vendido menos hambúrguer?
____________________________________________________________________________
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2) Resolva:
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3) Complete o quadro a seguir:

Número

C

D

U

Decomposição

154

1

5

4

100+50+4

32
13
45
15
134
14
59
220
74
42
12
18
110
190

Por extenso
Cento e cinquenta e quatro
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Componente curricular: Português.
Unidade temática: produção textual.
Habilidade: (EF02LP07).
Objeto de conhecimento: escrever palavras, frases e textos curtos nas formas imprensa e
cursiva.
Numere corretamente as cenas, depois faça uma produção de texto. Dê um titulo a história.

1) Dê um nome para a moça ____________________________________________________
2) O que a assustou? __________________________________________________________
3) O que aconteceu com a louça? ________________________________________________
4) E agora! O que a moça vai fazer? Do seu jeitinho, escreva contando tudinho. Mostre que
você é fera!!!
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Conteúdo curricular: Arte.
Habilidade: (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
Objeto do conhecimento: Processos de criação.
Na atividade de arte de hoje, vamos utilizar folhas. Não as habituais folhas de papel, mas
verdadeiras folhas de árvore. É uma arte desafiadora, tendo em conta a fragilidade das folhas.
Escolha alguns tipos de folhas, monte o desenho que você imaginou e cole no espaço abaixo.
Vou deixar aqui alguns exemplos. Capriche hein!
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Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Vida e evolução
Objetos de conhecimento: Seres vivos no ambiente
Habilidades: EF02CI04
Os seres vivos
Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de
vida e necessidades como se alimentar, respirar. Durante a vida, os seres vivos podem dar
origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução.
 Ciclo de vida de um mamífero: Nasce, cresce e se desenvolve até ficar adulto. Pode se
reproduzir. Depois, envelhece e morre.
 Ciclo de vida da planta: A semente germina, a planta cresce, se reproduz, envelhece e
morre.
1)Numere as imagem de acordo com a ordem do ciclo de vida da galinha:

(

)

(

)

(

)

(

)

2)Assinale a alternativa que traz a sequência correta do ciclo de vida de um ser vivo.
A) nasce, morre, cresce e se desenvolve.
B) nasce, cresce, pode se reproduzir e morre.
C) nasce, pode se reproduzir, morre e cresce.
D) nasce, morre e se desenvolve.
3)Recorte de jornais ou revistas imagens de seres vivos:
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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
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Componente Curricular: Geografia
Unidade Temática: As ruas e o trânsito
Objetos de conhecimento: Desenvolver a consciência no trânsito e valorizar os cuidados que
devem ser tomados para torná-lo mais seguro.
Habilidades: EF02GE08
Acessibilidade: direito de todos
Todos têm o direito de ir e vir. Por isso, os locais públicos, como escolas, ruas, lojas, etc.
devem ser adaptados para proporcionar esse direito a todas as pessoas, permitindo que se
desloquem com segurança.
Para isso, é necessário haver:
 Guias rebaixadas e rampas nas calçadas para garantir o acesso de pessoas que usam
cadeira de rodas, carrinhos de bebê e idosos;
 Barras ao lado de escadas.
 Piso tátil para quem é deficiente visual;
 Sinal sonoro para deficientes auditivos.
1)

2)
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Componente Curricular: História
Unidade Temática: As decisões de um grupo
Objetos de conhecimento: A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e
interações entre pessoas.
Habilidades: EF02HI02
As decisões do grupo
No Brasil há centenas de povos indígenas. Cada um tem seus costumes, tradições,
língua e jeitos de morar.
O conjunto de moradias indígenas forma uma aldeia.
Alguns povos organizam suas aldeias em torno de uma grande praça circular. Nessa
praça, todos os moradores se encontram e são tomadas as decisões política da aldeia.
Nela também são realizadas as cerimônias religiosas, as festas e os jogos. Essas
aldeias circulares são encontradas entre muitos povos indígenas do Brasil.

Atividades
Marque a resposta correta:
(

 O conjunto de moradias indígenas forma uma:
) rua
( ) cidade

 O que é aldeia?
( ) é o lugar onde os indígenas praticam a agricultura.
( ) é o conjunto organizado de moradias indígenas.
( ) é o lugar onde os indígenas praticam a caça.

(

) aldeia
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 2 º ANO “MONTEIRO LOBATO”
Nome:_______________________________________________________________________________
Data de entrega: 29/06/2020

Data de devolução: 06/07/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática: Atividades lúdicas
Objeto de conhecimento: Brincadeiras e jogos
Habilidade: EF35EF04
1 – Desenhe uma amarelinha no espaço abaixo.

2 - Desenhe uma corrida com obstáculos abaixo.

3– Encontre, no caça-palavras abaixo, o nome de 6 brincadeiras .

