
Escola Municipal 1º de Agosto, dia 03 a 14 de agosto de 2020. 

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

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

Hoje é segunda- feira 

Atividades a serem realizadas de 03  a 14 de agosto de 2020. 

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 36 a 51. 

Ler com atenção e responder na apostila. 

• Atividades no caderno. 

COMEMORANDO O DIA DOS PAIS. 

Leia com atenção o poema e complete. 

 

 

 



2-Escreva 8 características de seu papai: 

Ex:querido 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3- Forme 3 frases para seu papai: 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

MEDIDAS DE TEMPO 

• Atividades de matemática na apostila módulo 2- páginas: 114 a 128. 

• Ler com atenção e responder na apostila. 

Atividades no caderno. 

1-Desenhe um relógio de ponteiros marcando o horário que você costuma estudar em sua casa. 

 

2-Calcule as operações: 

a)23+14= __________   b)76+13=___________ 

c)90+42=___________   d45+32=____________ 

e)89-25=____________   f)53-21=____________ 

g)54-50=____________   h)98-11=____________ 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

A LUZ E O CALOR 

 

• Atividades de ciências na apostila módulo 2  páginas:  191 a 200. 

• Ler com atenção e responder na apostila. 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

Atividades no caderno. 

MEU PAI, MEU HERÓI! 

Entrevista com seu pai 

Seu nome é: ........................................................................................................................... 

Sua profissão: ........................................................................................................................ 



Sua comida favorita: ......................................................................................................................... 

Sua cor predileta: ............................................................................................................................... 

Seu time de futebol: ........................................................................................................................... 

Qualidades: ....................................................................................................................................... 

Defeitos: ........................................................................................................................................... 

Ele carrega na carteira: ...................................................................................................................... 

Sua música preferida: ....................................................................................................................... 

O que ele mais ama na vida: .............................................................................................................. 

Seu maior sonho: .............................................................................................................................. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

Escreva uma linda oração para  seu PAPAI, pedindo que DEUS cuide dele. 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

ATIVIDADES DE ARTES 



Faça um cartão bem bonito para seu papai. Veja alguns modelos, escolha aquele que você mais 
gostar e capriche ele merece.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

Atividades de geografia na apostila módulo 2 páginas: 264 a 272. 

Ler com atenção e responder na apostila.  Atividades no caderno: 

 

 

 

 

 

BONS ESTUDOS TURMINHA! 


