Data de envio:08/09/2020

Data de devolução:14/09/2020

Aluno (a):_______________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 03/09/2020
Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Vida e evolução
Objeto de conhecimento: Plantas
Habilidades: (EF02CI04)
 Leia a página 90 do Livro de Ciências.
1-Leia e complete os pontilhados, formando rimas:

Data de envio:08/09/2020

Data de devolução:14/09/2020

Aluno (a):______________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 09/09/2020
Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Artes integradas
Objeto de conhecimento: Processos de Criação
Habilidades: EF15AR23B
1-Ilustre o poema:

O QUE É PÁTRIA

Data de envio: 08/09/2020

Data de devolução:14/09/2020

Aluno(a)___________________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 11/09/2020
Componente Curricular: GEOGRAFIA
Unidade Temática: O sujeito e o seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: O modo de vida das crianças em diferentes
lugares.
Habilidades: (EF02GE01)
CASAS DE TODOS OS TIPOS
 OS TIPOS DE MORADIA: No Brasil existem diferentes tipos de
moradia. Conheça alguns deles.
 CASAS E SOBRADOS: As casas, em geral, são construções térreas.
Os sobrados são casas com dois andares.
 BARRACOS: Os barracos são habitações precárias, feitas de
madeira, papelão ou sucata.
 PRÉDIOS: Os conjuntos de apartamentos formam os prédios, que
são construções com vários andares.
 PALAFITAS: São casas de madeira apoiadas sobre estacas fincadas
no fundo de rios. Podem ser encontradas em regiões alagadas e nas
margens de rios.

1-Existem vários tipos de moradia. Marque com um X na moradia do índio e
escreva os nomes das moradias.

Data de envio:08/09/2020

Data de devolução:14/09/2020

Aluno (a):_______________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 09/09/2020
Componente Curricular: História
Unidade Temática: A comunidade e seus registros.
Objeto de conhecimento: A noção do “Eu”e do “Outro”: comunidade,
convivência e interações entre pessoas.
Habilidades: EF02HI03

Independência do Brasil- 07 de setembro
Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país passou a pertencer
a Portugal. Muitos brasileiros, como Tiradentes, lutaram e morreram para que o Brasil
fosse um país independente e não precisasse mais obedecer às ordens de Portugal.
O rei de Portugal, Dom João VI, morou por algum tempo no Brasil e quando foi
embora deixou seu filho, D. Pedro, como príncipe regente.
No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro voltava de uma viagem quando
recebeu mensagens vindas de Portugal, que aumentavam o domínio daquele país
sobre o Brasil. D. Pedro estava, nesse momento, às margens do riacho Ipiranga, em
São Paulo, e gritou para seus soldados: “Independência ou morte!”.
Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente.
O príncipe D. Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil e passou
a chamar-se Pedro I. Ele governou o país durante 9 anos e depois voltou para
Portugal.
1-RESPONDA:

a)A que país o Brasil pertenceu de 1.500 até 1.822?
________________________________________________________
b) Quem proclamou a Independência do Brasil?
________________________________________________________
c) O que D. Pedro gritou às margens do Riacho Ipiranga?

Data de envio: 08/09/2020

Data de devolução: 14/09/2020

Aluno(a)________________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 10 /09/2020
Componente Curricular: ENSINO RELIGIOSO
Unidade Temática: Identidade e alteridades.
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidades: (EF02ER06MG)
A AMIZADE FORTALECE A CAMINHADA
Precisamos de amizades para não ficarmos sozinhos, mas o que fazer para
manter nossas amizades?
Escreva nas placas abaixo o que você tem feito para manter suas amizades,
não se esqueça de fazer um colorido para celebrar as amizades:

Data de envio:08/09/2020

Data de devolução: 14/09/2020

Aluno(a)_____________________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 08/09/2020
Componente Curricular: PORTUGUÊS
Práticas de Linguagem: Análise linguística/semiótica (Alfabetização)
Objeto de Conhecimento: Fluência de leitura para compreensão do
texto/Elementos constitutivos do discurso poético em versos: estratos
fônico e semântico/Reflexão sobre o léxico do texto.
Habilidades: (EF02LP09) (EF02LP17) (EF02LP42)

1-Responda:
a)O poema tem______versos e _____estrofes.

b)Qual a estrofe que você mais gostou? Copie-a e ilustre-a.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

c)Retire do poema todas as palavras com acento agudo(

), e separe as sílabas.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d)Escreva nos retângulos abaixo palavras do poema que tenham BR, CH e PR.

e)Usando as palavras da atividade anterior, faça o que se pede:


Forme uma frase interrogativa ( ? ) com uma palavra que tenha CH.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Forme uma frase exclamativa ( ! ) com uma palavra que tenha BR.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


Forme uma frase afirmativa (

. ) com uma palavra que tenha PR.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2-Leia o bilhete abaixo:

Data de envio: 08/09/2020

Data de devolução:14/09/2020

Aluno (a):______________________________________________
Professora: Sônia Pacheco
Atividade referente ao dia 09/09/2020
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de conhecimento: Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar e
retirar).
Habilidades: EF02MA06A, EF02MA15, EF02MA05 e
EF02MA22X.
1-Efetue as adições:

2-Resolva os problemas e marque com um X a resposta certa:

3-Responda:

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos ANO: 2°
Santos
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
DATA DE ENTREGA: 14/09/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 11/09/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de precisão (tais como tiro com arco,
golfe, bocha, entre outros.)
Habilidade: (EF12EF05P2)
1 – O Golfe é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de tacos
para arremessar uma bola para uma série de buracos numa vasta extensão de
terreno, usando o menor número possível de tacadas.
GOLFE DE VASSOURA: COMO JOGAR
Passo 1: Vamos precisar de uma vassoura, fita crepe ou giz e bolinhas de
papel.
Passo 2: Desenhe no chão com o giz ou trace com fita crepe quatro formas
geométricas, pode ser as quatro iguais ou variadas.
Passo 3: Das figuras geométricas, conte mais ou menos um metro e meio e
demarque uma linha no chão.
Passo 4: O objetivo do jogo é acertar as bolinhas de papel dentro das figuras
geométricas, utilizando a vassoura. Chame seus familiares para jogar com
você. Boa diversão!

 Agora responda:
Você já conhecia esse esporte?

(

) Sim

(

) Não

