
Escola Municipal 1º de Agosto, atividades para os  dia 20 a 31 de julho de 2020. 

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

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

Hoje é segunda- feira 

Vocês podem se organizar como preferirem fazendo um pouco por dia colocando as datas do dia 

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

 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

Atividades de língua portuguesa na apostila módulo 2 páginas 28 a 35. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

 

Atividades no caderno. 

NOSSO MUNICÍPIO 

Vamos ler um pouco sobre a origem do nome de nosso município.( NÃO PRECISA COPIAR) 

 

O nome Água Doce teve origem em um pequeno incidente, quando os moradores da Vila ora 

denominada Encruzilhada, dirigiam-se com tropas para o munícipio gaúcho de Marcelino Ramos 

em busca de mantimentos. no retorno de uma destas viagens, a mula do Tropeiro João  Líbia -  que 

estava carregada de açúcar - caiu no rio e perdeu toda a sua carga, gerando a denominação do rio 

e do munícipio como Água  Doce. 

1-Faça frases no acróstico falando do nosso município. 
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U 

A 

 

D 

O 

C 

E 

 

2-Leia e separe em sílabas. 



Cidade= _______________________________________ 

Município=______________________________________ 

Rural=_________________________________________ 

Urbano=_______________________________________ 

Comunidade=___________________________________ 

Bairo=_________________________________________ 

Julho=_________________________________________ 

Aniversário=____________________________________ 

Comemorar=____________________________________ 

 

• ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

NÚMEROS PARES E NÚMEROS ÍMPARES 

Atividades de matemática na apostila módulo 2 páginas 107 a 113. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

 

Atividades no caderno. 

1-Faça os números pares do 0 ao 100. 

0-2-4- 

 

 

2-Escreva por extenso os números ordinais. 

1º=primeiro       2º= ___________________________ 

3º=____________________________   4º=____________________________ 

5º=_____________________________   6º=____________________________ 

7º=____________________________   8º=_____________________________ 

9º=_____________________________   10º=____________________________ 

 

 

• ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

A LUZ E A SOMBRA 

 

Atividades de ciências na apostila módulo 2  páginas  182 a 190. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

 

Atividades no caderno. 



NO NOSSO MUNICÍPIO A FAUNA E A FLORA  É GRANDE NELA EXISTEM MUITOS ANIMAIS 
SELVAGENS E ÁRVORES NATIVAS. 

1-Escreva o nome 5 animais selvagem da nossa região. 

 

 

 

2-Liste 5 nomes de árvores nativas de nossa região. 

 

 

 

• ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

Atividades de História na apostila módulo 2  páginas: 234 a 240. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

Atividades no caderno. 

O município 

1) Complete as frases 

a) O município onde moro se chama ____________________. Esse município faz parte do estado 
de  __________________________. Eu moro na área ___________________ do município. 

b) A vida no município, assim como no estado e no país, é regulada por leis. São os __________ 
que fazem as leis do município. 

 2) Quem são os responsáveis pelo governo do município? 

R: 

3) Qual é a função do prefeito no município? 

R: 

4) Onde ficam a câmara dos vereadores e a prefeitura do município onde você mora? 
 

R: 

5) Qual é o nome do prefeito e o do vice-prefeito de seu município? 

R: 

 
 



• ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

• ATIVIDADES DE ARTES 

EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE NOSSO MUNICÍPIO DIA 25 DE JULHO, VAMOS 
OUVIR E CANTAR O HINO DE ÁGUA DOCE.  

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyxZpq2ak 

Hino do município de Água Doce  

Letra e música de Jorge Caron 

Entre vales, montanhas e campos, 
Nova história de vida se ergueu. 
Da bravura dos braços de heróis, 

Lá no rio este berço nasceu. 
 

Água Doce, esta terra tão bela, 
O teu povo é de paz e de bem. 

Teu amor Hoje e sempre inspire, 
Liberdade e riquezas também. 

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyxZpq2ak


As sementes ao solo lançadas, 
A colheita em fartura anuncia. 

Sim, no campo e também na cidade, 
Nossa gentes é bem mais alegria. 

 
Todo o povo enaltece a glória, 

Deste lar tão ainda criança. 
Água Doce, pra sempre queremos, 

Um recanto de fé e esperança. 

Após ouvir e cantar o hino pegue seu caderno de desenho e ilustre as estrofes. Capriche nos 
desenhos e na pintura, tire foto e mande para a professora. 

 

• ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Atividades de geografia na apostila módulo 2 páginas 259 a 263. Ler com atenção e responder na 
apostila. 

Atividades no caderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenhe como souber e conseguir o mapa de Santa Catarina e localize nele o nosso município. 

Veja um exemplo a seguir. 

 

 

Bons estudos! 


