
 Escola Muinicipal 1º de Agosto  

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia  

Professora: Sandra Iara Giaretta  

Aluno (a):    

Água doce, 20 de abril de 2020  

2° Ano  

  

MATEMÁTICA  

  

1)Resolva as adições (+) e subtrações(-).  

   

                801         108           352           529   

              +118       +801        +702          +360   

   

   

   

               587          564          780             529   

             -134         -303         -150            -108    

 

2) Problemas de adição:  

   

a) Na turma de Raquel, há 20 meninos e 16 meninas. Qual é o 

número total de alunos?   

Cálculo  
  
  



Resposta: ________________________________________ 

  
  

   

b) Marcela tem R$ 10,00 e Jair tem R$ 15,00. Quantos reais eles 

tem juntos?   

Cálculo  

  

  

  

  

  

Resposta: _________________________________________ 

  

   

  

ARTE-Pinturas abstrata  

  

 

*fonte pinterest  



 Observe a figura, o que chama mais atenção nela?  

Você consegue ver alguma figura nela?  

  

  

Você já brincou de encontrar figuras em manchas na parede, 

nas nuvens e nas paisagens?  

 Nesta atividade você vai precisar de material:  

  

*tinta guache ou aquarela ou lápis de cor ou giz de cera  

*pincel  

* folha sulfite u o caderno de desenho  

  

  Modo de Fazer  

    Dilua as tintas que irá usar na água.  

    Faça figuras de diferentes formas e desenhos sem seguir 

padrões.  

 Deixe secar, depois contorne as manchas com os lápis e 

veja se surgiu alguma imagem.   

  

  

Atenção, os que farão com o lápis fica mais emocionante  

se fecharem os olhos, use várias cores,  só não risque muito.   

  

Boa sorte!  



Escola Municipal 1° de Agosto, dia 22 de abril de 2020.  

Professora: Sandra Iara Giaretta  

Aluno(a):  

PORTUGUÊS  

  

Ler e copiar o texto no caderno:  

                       



             

Forme frases com:  

  

Rita: __________________________________________________ 

Rato: _________________________________________________ 

Roupa: ________________________________________________ 

Casa: _________________________________________________________ 

     HISTÓRIA  

 

O Descobrimento do Brasil 

Assista o link abaixo para entender melhor ou digite no youtube esse link.  

https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk  

  

Ler e copiar em seu caderno:  

  

No dia 22 de Abril de 1.500 foi a chegada da frota comandada por Pedro 

Alves de Cabral na Ilha de Vera Cruz, assim se deu o descobrimento do 

Brasil.  

  

Faça um lindo desenho de como você acha que foi essa chegada.  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk
https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk


Escola Municipal 1º de Agosto, dia 23 de abril de 2020.  

Professora: Sandra Iara Giaretta 

 Aluno(a):____________________________________________________  

  

 MATEMÁTICA  

  

 1)Faça os números pares do 0 ao 100:  

  

0- 2 - 4 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  

Escreva como se lê os números ordinais:  

  

1º= primeiro  

2º= ________________________________ 

3º= ________________________________ 

4º= ________________________________ 

5º= _________________________________ 

6º= _________________________________ 

7º= _________________________________ 

8º= __________________________________ 

9º= __________________________________ 

10º= _________________________________ 

  



PORTUGUÊS  

  

Leia e copie o texto em seu caderno:  

  

  



1) Forme 2 palavras para cada letra:  

F -________________________________________________________ 

U - ________________________________________________________ 

M-  ________________________________________________________ 

A - _________________________________________________________ 

Ç - __________________________________________________________ 

A- __________________________________________________________ 

  

2) Escreva ou recorte 8 palavras com ç e cole aqui:  

  

  

_______________________________________________________________  

  

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 24 de abril de 2020.  

Professora: Sandra Iara Giaretta  

Aluno(a):  

 CIÊNCIAS 

Copiar no caderno  

 

 OS 5 SENTIDOS  

 

Os 5 sentidos são:  

 Olfato = nariz  

Paladar =língua  

Visão =olhos  

Tato =pele  

Audição =orelhas  

  



 1)Complete com os 5 sentidos:  

  

  

a) Quais os órgãos da audição...................................................................  

b) Quais os órgãos da visão.......................................................................  

c) Qual o órgão do paladar..........................................................................  

d) Qual o órgão da pele.................................................................................  

c) Qual o órgão do olfato.............................................................................  

  

Desenhe os 5 sentidos e escreva o nome de cada um:  

 

  

  

  

 

GEOGRAFIA 

AS MUDANÇAS DO TEMPO  

  

As mudanças de tempo acontecem durante todo o ano e temos que estar 

preparados com roupas adequadas de acordo com cada clima.  

 

Atividades  

Copie em seu caderno ou responda aqui.  

Faça um (x) na resposta certa.  

1) Ir à praia é muito bom! Qual o clima mais apropriado para ir à praia.  

(  ) chuva                              (  ) frio                          (  ) calor  

  

E para que possamos acompanhar as mudanças climáticas com saúde, é 

necessário o uso de roupas adequadas a cada clima.  



2) Das opções abaixo quais você usaria num dia bem frio.  

 

(   )casaco           (   )biquíni           (   )luvas                 (  )cachecol  

  

Existem atividades que são mais gostosas de serem realizadas de acordo com 

cada clima!  

  

3) Escreva 2 alimentos para cada:  

  

Frio - ________________________________________________________ 

Calor - _______________________________________________________  

  

  

Bom trabalho!!!!!!  
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