
Escola Municipal 1º de Agosto, dia 06 a 17 de julho de 2020. 

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

Aluno:..................................................................................................................................2º ano 

Hoje é segunda-  feira 

 

• Atividades a serem realizadas de 06 de julho a 17 de julho de 2020. 

Vocês podem se organizar como preferirem fazendo um pouco por dia colocando a data do dia 

que forem fazer as mesmas, lembrando que vocês tem 15 dias para fazer. 

 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

ALIMENTAÇÃO 

 

Atividades no caderno. 

 

1-Leia o poema abaixo: 

 

Alimentação Saudável 

 

Para ter uma boa alimentação 

Devemos variar 

Comer de tudo um pouco 

Para nos alimentar. 

 

Para crescer bem  

É preciso comer frutas, legumes e saladas. 

Devemos variar também 

Mas não comer muita marmelada. 

 

Para podermos crescer 

Água e leite devemos beber 

São bebidas essenciais 

Que nos fazem aprender. 

 

2- Circule no poema os alimentos que devemos ingerir diariamente para uma alimentação 
balanceada. 



 

3-Escreva o nome dos alimentos que você encontrou no poema. 

 

 

 

4-Marque com X os alimentos que você e sua família consomem: 

(     ) arroz (     ) feijão 

(     ) frutas        (     ) chocolates e doces 

(     ) leite e derivados        (     ) carnes 

(     ) ovos        (     ) suco natural 

(     ) cereais                  (     ) massas 

(     ) bolachas                                    (     ) refrigerantes 

 

5- Leia e separe em sílabas os nomes dos alimentos: 

Massas= _______________________       Carnes=________________________ 

Frutas= ________________________       Legumes=________________________________ 

Chocolates=_____________________      Refrigerantes= _____________________________ 

Doces= _________________________      Verduras= ________________________________ 

Feijão= _________________________ 

 

Atividades de língua portuguesa na apostila módulo 2 páginas 23 a 27. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

CONTAGEM E ESTIMATIVA 

 

Atividades de matemática na apostila módulo 2 páginas 100 a 106. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

Atividades no caderno. 

1-Observe  os anúncios e responda: 

Fraudas descartáveis R$ 12,95 

Amaciantes de roupas R$ 0,99 

Arroz 5 Kg R$ 7,34 

Bebida láctea Danette R$ 0,97 

  



 

A) Se eu comprar um pacote de frauda e um amaciante, quanto vou gastar? 

 

B) Se eu der R$15,00 (quinze reais) para pagar a compra da letra A, quanto vai sobrar de troco? 

 

C) Se eu comprar um pacote de 5kg de arroz e pagar com uma nota de R$10,00(dez reais), qual 
será meu troco? 

 

D) Se eu comprar 3 Danette, quanto vou gastar? 

 

E) Qual o produto mais carro? 

 

F) Qual o produto mais barato? 

 

G) O que eu  poderia comprar com R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)? 

 

H) Se eu comprar uma unidade de cada produto e pagar com R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 
quanto receberei de troco? 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

A LUZ E A VISÃO 

 

Atividades de ciências na apostila módulo 2 páginas:   173 a 178. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

 

Atividades no caderno. 

 

 



 

 

1-Escreva 5 nomes de cada tipo de alimentos. 

 

Alimentos vegetal Alimentos mineral Alimentos animal 

   

   

   



   

   

 

 

2-Observe a pirâmide alimentar e faça a sua com colagens, desenhos ou pode escrever se 
preferir. 

Olhe o exemplo: 

 

 
 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

Atividades de História na apostila módulo 2 páginas 232 a 233. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

Atividades no caderno. 

1-Com base no que você estudou na apostila, agora complete com seus dados essa ficha. 



 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

COMIDA SAGRADA 

 

Todos os alimentos são sagrados, mas alguns são especiais e símbolos para nós. 

Converse com sua família sobre e escreva 5 nomes de alimentos sagrados para vocês. 



 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE ARTES 

Estamos falando de alimentos, agora vamos fazer um lindo desenho em seu caderno de desenho 
de uma fruta de sua preferência e pintar estilo Romero Brito. 

Veja os exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

AS CASAS PODEM SER DIFERENTES 

 

Atividades de geografia na apostila módulo 2 páginas 252 a 258. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

Atividades no caderno: 

  

Tipos de moradias pelo mundo 

 



Moradia é a casa onde nós vivemos . 

Existem muitos tipos de moradias. Casa grandes, pequenas, prédios, casa de praia, de campo, 

etc. 

Os homens também inventaram diferentes modos de construir suas moradias e para isso usaram 

diversos materiais: 

Madeiras, pedras, tijolos, gelo.... 

 

1-Escreva o nome de cada tipo de moradia(pode usar a apostila para pesquisar). 

 

 

 

Bons estudos!  


