Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Nome: ______________________________________________________________________
2° ano – Turma: ________________________ Professoras: Efigênia Barbosa e Poliana Dutra.
Data de envio: 17/08/2020

Data de entrega: 24/08/2020

O ministério da saúde adverte: Te ver longe de mim me faz sentir saudades.
Componente curricular: Português.
Práticas de linguagem: Leitura e escrita. Escrita
(compartilhada e autônoma). Quadrinhas.
Habilidades: (EF02LP46) Recitar parlendas,
quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e
sonoridade, observando as rimas. (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações
pontuais. (EF02LP14) Inferir, em textos curtos informações pontuais.
Objeto de conhecimento: Localização de informações em textos, deduções e interferências de
informações. Escrita autônoma e compartilhada.
*Hoje vamos aprender sobre um gênero textual muito legal. Quadrinha. Quadrinha é um poema
popular organizado em uma estrofe e quatro versos. Verso é como se chama cada linha da
quadrinha e estrofe é o conjunto de versos. A quadrinha sempre apresenta rima, que é a
repetição de sons em final de palavras. Você vai conhecer agora algumas quadrinhas.
Batatinha quando nasce
espalha a rama pelo chão.
Criancinha quando dorme
bota a mão no coração.

Sabiá lá no coqueiro
cedo começou a cantar.
Eu queria dormir mais,
mas ele me fez acordar.

Fui à feira comprar uva,
encontrei uma coruja.
Eu pisei no rabo dela,
me chamou de cara suja.

1) Junto à família leia atentamente a quadrinha.
Vai, cartinha preciosa.
Por esse mundo sem fim.
Vai dizer à minha amiga
Que não se esqueça de mim.
a) De que se trata a quadrinha? __________________________________________________
b) Quais são as palavras da quadrinha que tem o som final semelhante? ________ e ________
c) Com ajuda de um adulto assinale a opção que responde a pergunta. Em que versos da
quadrinha aparecem as palavras que você escreveu na atividade anterior.
( ) No primeiro e no quarto verso.
( ) No segundo e no quarto verso.
( ) No segundo e no terceiro verso.
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2) Dia 22 de agosto é comemorado o dia do folclore. Folclore é o conjunto de expressões
culturais populares, hábitos e costumes que formam a identidade social de um povo. São
lendas, brincadeiras, danças, vestimentas, festas, comidas típicas e demais costumes que são
transmitidos de geração para geração. Vocês vão ver agora uma brincadeira que faz parte do
nosso folclore brasileiro.
*Leia com atenção e responda as questões a seguir:
Pulando amarelinha
Pulando aqui.
De um pé só, ali.
De cabelos cacheados
E com os olhos fechados
Lá vai Mayrinha,
Pulando amarelinha.
Pulando aqui.
De um pé só, ali.
Com um sorriso iluminando.
Olhando o chão riscado,
Lá vai Francinha,
Pulando amarelinha.
Pulando aqui.
De um pé só, ali.
Bem ligeirinha
De trancinha lourinha
Lá vai Xandinha;
Pulando amarelinha.
a) Colorir no poema as palavras que fazem rima.
b) Procure no poema e escreva:
* A qualidade dos cabelos de Mayrinha ____________________________________________
* Duas palavra com “CH” _____________________________,__________________________
* Duas palavra no diminutivo __________________________,__________________________
* Duas palavras com “NH” ____________________________,__________________________
3) Responda:
a) Como se chama a brincadeira do poema? ________________________________________
b) O que se usa para demarcar o jogo no chão? _____________________________________
4) Coloque ( V ) para verdadeira e ( F) para falsa:
(

) As meninas brincam de “Pular Corda”.

(

) Mayrinha tem cabelos cacheados.

(

) Xandinha é a menina da primeira estrofe.

(

) As meninas estão felizes.
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5) Leia a tirinha e responda as questões a seguir:

a) Na história em quadrinhos, quem fez ATCHIMM! Foi:
(

) O Saci-Pererê.

(

) A mula-sem-cabeça.

(

) Ninguém.

(

) A Iara.

b) Quando o Saci diz: “... É QUANDO ELA ESPIRRA!”, ele se refere a:
( ) Ele mesmo.

( ) Mula-sem-cabeça.

( ) Ninguém.

( ) Pessoa com quem conversa.

c) No primeiro quadrinho, a frase do 1º balão é:
( ) Interrogativa.

( ) Exclamativa.

( ) Negativa.

( ) Afirmativa.

6) Leia com atenção e responda as questões a seguir:

a) Quem está sendo procurado?
( ) Tia Anastácia.

( ) Emília.

( ) Saci.

( ) Cuca.

( ) Saci.

( ) Cuca.

b) Quem escreve o bilhete?
( ) Tia Anastácia. ( ) Emília.

c) Para quem é o bilhete?
( ) Tia Anastácia.

( ) Emília.

( ) Saci.

( ) Cuca.
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Componente curricular: Português.
Unidade temática: produção de texto.
Habilidade: (EF02LP07).
Objeto de conhecimento: escrever palavras, frases e textos curtos
nas formas imprensa e cursiva.
1) Vamos organizar a história? Observe as cenas e faça o que se pede. Coloque:

( # ) Na cena que indica início da história.
( : ) Na cena que indica o final da história.

( = ) Na cena que indica o meio da história.

2) Agora do seu jeitinho escreva a história no espaço abaixo. Não se esqueça do titulo!

_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Componente Curricular: Matemática.

Unidade temática: Números.

Habilidades: (EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo
mental e escrito.
Objeto de conhecimento: Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração.
1) Não deixe o barco afundar, calcule as operações mais fique atento (a) aos sinais.
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Unidade temática: Probabilidade e Estatística. Habilidade: (EF02MA22X) 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.
Objeto de conhecimento: Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e
de dupla entrada e em gráficos de colunas.
2) Vamos preencher o gráfico lindeza! O gráfico de hoje será “Nossa lenda preferida”. Você
conhece alguma lenda? Qual lenda você acha que seria a preferida pelos alunos da nossa
turma? Vamos imaginar o voto de cada coleguinha e colorir no gráfico?

*Agora que você montou o gráfico responda:
a) Qual foi a lenda preferida da turma? _____________________________________________
b) Qual é a lenda que teve menos votos? ___________________________________________
c) Quantos votos teve a lenda a qual você votou? ____________________________________
d) Quantos votos teve a lenda do Saci-Pererê? ______________________________________
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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.
Objeto de conhecimento:
Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar e retirar).
3) Resolva os probleminhas. (cálculo e resposta)
a) Saci tinha 37 cachimbos. A Cuca lhe tomou 2 dúzias. Com quantos cachimbos Saci ficou?
Cálculo.

Resposta:

___________________________________________

b) Haviam 22 pescadores num barco quando de repente a Iara, começa a cantar. Neste
momento, uma dezena de pescadores cai no Rio Amazonas. Quantos pescadores caíram?
Cálculo.

Resposta:

___________________________________________

c) Observe a amarelinha e resolva os problemas abaixo:
a) Na primeira rodada você jogou a pedrinha e acertou os
números 3, 1 e 4. Qual o total de sua pontuação?
___________________________________________________
b) Na segunda rodada acertou os números 6 e 5. Quantos
pontos fez agora?
___________________________________________________
c) Quantos pontos você fez no jogo? _____________________
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Unidade temática: cédulas e moedas. Habilidade: (EF01MA19) Reconhecer e relacionar
valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples
do cotidiano do estudante. Objeto de conhecimento: Sistema monetário: Reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores.
4) Observe as imagens e responda as atividades a seguir:

a) Qual criança tem mais dinheiro? ________________________________________________
b) Qual tem menos? ___________________________________________________________
c) Quanto Paula tem? __________________________________________________________
d) Quanto Sérgio tem a mais que Hugo? ___________________________________________
Cálculo.

e) Com ajuda de um adulto responda. O que você compraria se tivesse o dinheiro de Paula?

____________________________________________________________________________
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Componente curricular: Arte. Unidade Temática: Artes integradas. Habilidades: (EF15AR23B)
Experimentar, em projetos temático, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas. Objeto de conhecimento: Processos de Criação.
*Vamos colorir o Saci-Pererê? Ele é um personagem lendário do nosso folclore. Capriche!!!
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Componente Curricular: História.
Unidade Temática: A comunidade e seus registros.
Habilidade: EF02HI03. Objetos de conhecimento: A noção do
“Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre
pessoas.
22 de agosto – Dia do Folclore
O folclore é um conjunto de crenças, lendas, superstições, artes e costumes de um
povo. Esse conjunto é passado de geração a geração por meio dos ensinamentos e da
participação dos festejos e costumes. Sua origem vem da Inglaterra, com a junção de duas
palavras, folk (povo) e lore (sabedoria popular), assim nasceu a palavra folclore, que tem como
significado “sabedoria do povo”.
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Componente Curricular: Geografia.
Unidade Temática: Estudando o bairro.
Habilidade: EF02GE01.
Objetos de conhecimento: Reconhecer que os bairros são
formados por quarteirões e que juntos formam a cidade.
Estudando o bairro
Do quarteirão ao bairro
Se você mora na cidade, sua casa está localizada em uma quadra ou quarteirão.
Próximo a esse quarteirão existem outros quarteirões. Juntos, eles formam o bairro onde fica
sua casa.
O bairro onde você mora, estabelece um conjunto com outros bairros. Esse
agrupamento forma a cidade onde você mora.
Atividades
Agora, vamos conhecer um pouco sobre o bairro onde você mora. Para isso, com a ajuda de
seus pais ou responsáveis, responda as questões a seguir.
a) Nome do bairro:
____________________________________________________________________________
b) Nome da rua onde moro:
____________________________________________________________________________
c) Nome de alguma outra rua:
____________________________________________________________________________
d) Marque um x na alternativa que completa a frase abaixo.
 O bairro onde moro é:
(
) pequeno.
(
) grande.

(

As ruas do meu bairro são:
) muito movimentadas.

(

) pouco movimentadas.

e) Escreva uma frase sobre o seu bairro, descrevendo o que você mais gosta de fazer nele.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Componente Curricular: Ciências.
Habilidade: EF02CI06.

Unidade Temática: Vida e evolução.
Objetos de conhecimento: Plantas.

Atividades
1) Doçura! Nomeie cada parte da planta observando sua função.

2) Quais partes da planta estão relacionadas à reprodução? Marque um x na alternativa
correta.
a) Flores, frutos e sementes.
b) Raiz e frutos.
c) Folhas e flores.
d) Somente as folhas.
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Componente Curricular: Religião.
Habilidade: EF01ER01MG.

Unidade Temática: Identidade e alteridades.
Objeto de Conhecimento: O eu, a família o outro e nós.
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Aluno(a) : ____________________________________________________________________________
Turma: 2º Monteiro Lobato
Data de emissão: 17/08/2020
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Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 24/08/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA.
Unidade temática – ESPORTES.
Objeto de conhecimento – ESPORTES DE MARCA.
Habilidade: EF12EF05
Vamos colorir a imagem abaixo:

2- Recorte e cole gravuras de
jogadores de vôlei.
3- Vôlei e um esporte que se joga
com:
A- Mãos ( )
B- Pés ( )
C- Carro ( )
D- Futsal ( )
4- A quadra de vôlei possui?
A- Carro ( )
B- Bicicleta ( )
C- Rede ( )
D- Cones ( )

5- Qual esporte de marca você mais
gosta?
ATLETISMO; ( )
CICLISMO;
( )
NATAÇÃO; ( )
LEVANTAMENTO DE PESO; ( )
REMO; ( )
PATINAÇÃO DE VELOCIDADE; ( )
BADMINTON; ( )
TÊNIS DE MESA; ( )
VOLEIBOL; ( )
TÊNIS DE CAMPO; ( )

6- Desenhe uma bola de vôlei.

