ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: ______________________________________________________________________
Professora: _____________________________ 2° ano – Turma: _______________________
Data de emissão: 22/06/2020

Data de devolução: 29/06/2020

Olá meus amores, como vocês estão? Espero que muuuuiiiito bem! Faça as atividades com
muito carinho e atenção! Seu esforço é muito importante... ACREDITO EM VOCÊ!!!
Componente Curricular: Português.
Unidade temática: práticas de linguagem e escrita.
Habilidades: (EF02LP12), (EF02LP14), (EF02LP41).
Objeto de conhecimento: localizar, em textos curtos, informações pontuais. Inferir, em textos
Saudades
de vocês!implícitas de fácil identificação. Reconhecer o conflito gerador de uma
curtos,
informações
narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam
personagens e ambiente.
1) Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões:
Festa Junina
A lua brilha no escuro do céu.
As estrelinhas piscam... piscam...
O terreiro está todo enfeitado com
bandeirinhas e balões.
A menina usa roupa colorida.
Chiquinho bebe quentão e come pipoca.
Maricota, com seu vestido de chita, come
canjica.
No final da festa, Maricota e Chiquinho vão
dançar quadrilha perto da fogueira.
Papai animado, solta foguetes.
Que festão!

a) Copie o título da história: _____________________________________________________
b) A Festa Junina foi: ( ) de dia

ou

( ) de noite.

c) O terreiro estava enfeitado de que?
R: __________________________________________________________________________
d) Que roupa a menina usa?
( ) clara

( ) escura

( ) listrada

( ) colorida

e) Quem bebe quentão e come pipoca?____________________________________________
f) Quais os personagens que foram dançar no final da festa?
R: __________________________________________________________________________
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2) Leia o texto abaixo com atenção:
R (brando)
Maria e Aurélia
Maria e Aurélia são amigas. Hoje elas foram visitar a
Laura.
Laura mora perto da casa do vovô Ari.
Ela é uma garota morena, muito inteligente e estudiosa.
Por isso Maria e Aurélia gostam muito dela.
Responda:
a) Você daria outro titulo ao texto? Se sim, escreva-o no espaço
abaixo.
____________________________________________________________________________
b) Como é a garota Laura?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Onde ela mora?
____________________________________________________________________________
d) Qual o nome das meninas que gostam muito da garota Laura?
____________________________________________________________________________
3) Escreva o nome das figuras e consulte o quadro se for necessário:
Já

A

Ma

______________

________________

Xí

Ba

ca

Pe

_________________

___________________

Co

Ra

Ré

___________________

__________________

dei

ta

Ro

_______________

______________
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4) Vamos fazer a leitura do texto junto com sua família?
A lebre e a tartaruga
A tartaruga certo dia, desafiou a lebre para uma
disputa.
__ Chego antes de você __ disse a lebre, que
reagiu sorridente!
__ Então, é pagar para ver __ insistiu a tartaruga.
Aposto que vou vencer! Acertou-se enfim a aposta.
A corrida começou. A tartaruga partiu disposta.
A lebre riu, nem ligou. Antes foi comer um nabo, puxar um ronco e coisa e tal...
E quando ao fim e ao cabo, deu por si, a tartaruga chegava ao ponto final.
Disparou feito uma flecha, mas não deu, chegou depois.
Assim foi que a tartaruga venceu a lebre veloz.
 Moral da história: correr muito não é suficiente: mais vale ser atento e persistente.
5) Interpretando a fábula:
A) Quais são os personagens principais da história?
____________________________________________________________________________
B) Qual foi o desafio que a tartaruga fez á lebre?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Como reagiu a lebre?
____________________________________________________________________________
d) Por que você acha que a lebre estava tão certa que iria ganhar a disputa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e) Quem venceu a corrida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) Diante da leitura da fábula “A lebre e a tartaruga”, com ajuda de um adulto dê uma
característica para cada personagem.
Lebre: ________________________________Tartaruga: ______________________________
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g) O texto é uma fábula narrativa que sempre traz uma mensagem “a moral da história”.
Escreva abaixo essa mensagem e, em seguida com ajuda de um adulto dê sua opinião sobre a
moral da fábula.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6) Distribua as palavras do quadro nas colunas, de acordo com o número de sílabas:
Tartaruga – lebre – começou – disparou – flecha – desafiou – para – ver – certo –
assim – sorridente – corrida – que – vou – nabo – então – disputa.

Uma silaba

Duas silabas

Três sílabas

Quatro silabas

7) encontre no texto rimas para as palavras abaixo:
desafiou: _________________________________ reagiu: ____________________________
aposta: __________________________________ pagar: _____________________________
8) coloque o r intercalado nas palavras: Exemplo: tapo - trapo
fita:______________ tem: _______________ pega:______________ fio: ________________
pato:_____________ peso:______________ toco:_______________cina ________________
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Componente curricular: Matemática.
Unidade temática: números.
Habilidades: (EF02MA04A), (EF02MA01).
Objeto de conhecimento: composição e decomposição de números naturais até 1000. Compor
e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições. Objeto de conhecimento: 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). Habilidades: 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).

1) Complete a tabela de acordo com as informações acima. Cada montinho amarrado tem 10
palitos. Veja o exemplo:
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2) Separe em centena, dezena e unidade.
a) Leonor tem 254 carrinhos de brinquedo.

c) Carolina tem 82 ursinhos de pelúcia.

e) Laura tem 32 patinhos amarelos.

b) Bianca tem 35 bicicletas.

d) Ricardo tem 47 foguetes de brinquedo.

f) Paulo tem 234 bolinhas de gude.

3) Decomponha os números como no exemplo:
132: 1 centena, 3 dezenas, 2 unidades.
a) 146: ______________________________________________________________________
b) 158: ______________________________________________________________________
c) 163: ______________________________________________________________________
d) 225: ______________________________________________________________________
e) 172: ______________________________________________________________________
f) 189: ______________________________________________________________________
g) 139: ______________________________________________________________________
h) 131: ______________________________________________________________________
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Unidade temática: probabilidade e estática.
Habilidade: (EF02MA22). Objeto de conhecimento: 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.
4) Os alunos do 2° ano fizeram uma pesquisa na turma para descobrir a preferência quanto
aos personagens dos quadrinhos de Mauricio de Sousa.
Leia o gráfico e responda as questões a seguir:
Personagens do cartunista Mauricio de Sousa

a) Qual foi o personagem mais votado? ____________________________________________
b) Quantas pessoas votaram no personagem mais votado? ____________________________
c) Qual o personagem menos votado? _____________________________________________
d) Qual a diferença de votos entre Mônica e Cebolinha? ______________________________
e) Quem participou dessa pesquisa? ______________________________________________
____________________________________________________________________________
f) De acordo com o gráfico, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? _______________
Para descobrir o resultado da letra F faça
as continhas aqui docinho.
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Componente curricular: Produção textual.
Unidade temática: produção de texto fazendo
inferência de palavras explicita.
Habilidade: (EF02LP07).
Objeto de conhecimento: escrever palavras, frases e textos curtos nas formas imprensa e
cursiva.
 Observe o desenho e responda:

1) O que eles estão fazendo? ____________________________________________________
2) Qual é o nome do menino e da menina?
____________________________________

_____________________________________

3) Como eles estão vestidos?
____________________________________________________________________________
4) O que eles estão fazendo?
____________________________________________________________________________
5) Que tipo de comida e bebida têm nessa festa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6) Como a festa está enfeitada?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7) Dê um titulo a essa história. ___________________________________________________
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Componente curricular: Arte.
Unidade temática: artes integradas
Objeto de conhecimento: processos de criação.
Habilidade: EF15AR23B. Objeto de conhecimento: experimentar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas linguagens.
Agora que você completou sua história, vamos montar o casal de caipirinhas? Para que eles
fiquem bem bonitos você vai: colorir, recortar e colar. Capriche hein!

Imagens para colorir, recortar e montar na folha anterior.
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Componente Curricular: Geografia
Unidade Temática: As ruas e o trânsito
Objetos de conhecimento: Localização, orientação e representação espacial.
Habilidades: EF02GE08
Cuidados no trânsito
 Devemos atravessar a rua após observar os dois lados, nos certificando de que
nenhum veículo se aproxima e utilizando, sempre que possível, a faixa de
segurança.
 Se não houver faixa de segurança, devemos escolher um lugar distante das
esquinas para atravessar.
 É importante caminhar utilizando a calçada, permanecendo afastado do meio-fio.
 É perigoso brincar no meio da rua ou perto de ruas movimentadas.
 Procure brincar no quintal de casas, nos parques e nas praças.
 Dentro dos automóveis, crianças com menos de 10 anos devem ficar sempre no
banco de trás e serem acomodadas em cadeiras adequadas a sua idade.
Atividades:
1- Assinale com um X a alternativa que descreve uma atitude que NÃO condiz com a
segurança no trânsito.
( a ) Atravessar a rua na faixa de segurança.
( b ) Aguardar o semáforo para pedestres estar verde para atravessar a rua.
( c ) Atravessar a rua correndo, sem observar se há carros vindo.
( d ) Observar se não há carros vindo antes de atravessar a rua, mesmo que o sinal para
pedestres esteja verde.
2- Aqui você está vendo duas cenas, pinte apenas a correta:
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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
Grupos sociais
Grupos sociais são formados por pessoas que têm os mesmos interesses,
necessidades, afinidades ou habilidades em comum.
Você participa de vários grupos, pinte os grupos aos quais você pertence:

Família

Futebol

Escola

Igreja

Capoeira
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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
A energia do sol aquece os materiais igualmente?
Querido aluno, vamos fazer uma experiência legal?


O que você vai fazer?
Investigar se materiais se aquece da mesma forma ao serem expostos ao Sol.
Materiais: areia, colher de metal e um pedaço de madeira.
 Como você vai fazer?
1-Leve os materiais acima, para um ambiente ensolarado e deixe-os expostos ao Sol por uma
hora.
2-Coloque a mão sobre cada um deles e responda as perguntas abaixo:
a) Qual é o mais frio?
________________________________________________________________________
b) Qual é o mais quente?
_________________________________________________________________________
c) Todos os materiais se aqueceram da mesma forma?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3- Marque um x no material que aquece mais rápido quando exposto ao sol:
( ) cadeira de metal.
( ) cadeira de madeira.
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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
Compreender e ser solidário
Quando alguém se machuca, devemos ajudar e ser solidários.
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Data de emissão: 22/06/2020 Data de devolução: 29/06/2020
2 º Ano Monteiro Lobato
Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática: Atividades lúdicas
Objeto de conhecimento: Brincadeiras e jogos
Habilidade: EF35EF04
Nome:____________________________________________________

2 - Sentem-se formando um círculo. Junte no mínimo quatro pessoas e faça com que todos se
sentem no chão de pernas cruzadas, uns de frente para os outros. Duas das vantagens desse jogo
incluem a possibilidade de poder jogá-lo em ambientes fechados ou ao ar livre, e o fato de você precisar
apenas de jogadores, não de equipamentos. O tamanho do círculo formado depende de dois fatores: a)
o número de jogadores e b) o quão distante os jogadores sentam um do outro.
.Qual o nome dessa brincadeira?
3 - Desenhe uma corrida com obstáculos.
4 – Qual a sua brincadeira preferida?

