
 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 16 a 27 de novembro de 2020. 

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

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

 

Atividades para semanas do dia 16 de novembro até 27 de novembro 

Atividades de Língua portuguesa 

 

Copie o poema DIA DA BANDEIRA e ilustre: 

 

Faça a leitura do texto O ANIVERSÁRIO na página 29, depois realize as atividades 

nas páginas 30 até 36 da apostila. 

 



 

Atividades de Matemática 

 

 Ilustre as FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS na página 118. Observe as 

imagens na página 119, realize as atividades sobre o conteúdo nas páginas 120 até 

124. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atividades de ciência 



 

Faça a leitura do texto nas páginas 185 até 187, PREVENÇÃO DE ACIDENTES, em 

seguida responda as questões das páginas 188 e 189 sobre o conteúdo. 

 

Atividades de história 

Leia o texto AS PESSOAS E O TEMPO das páginas 233 até 235. Depois realize 

as atividades sobre o conteúdo nas páginas 236 até 238. 

Texto para leitura: 

 

 

Atividades de geografia 

Leia o texto da página 259 sobre A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA, depois realize as 

atividades da página 260. 

 

Atividades de Arte 



 

Esta é a letra do hino da BANDEIRA DO BRASIL. Procure a música no youTube e 

cante. Se quiser faça um video e mande para professora. 

 

Hino À Bandeira do Brasil 
 
 

Compart ilhar no  FacebookCompartilhar  no Twitter  

Salve, lindo pendão da esperança! 
Salve, símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz 

Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil 
Querido símbolo da terra 
Da amada terra do Brasil! 

Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul 
A verdura sem par destas matas 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul 

Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil 
Querido símbolo da terra 
Da amada terra do Brasil! 

Contemplando o teu vulto sagrado 
Compreendemos o nosso dever 
E o Brasil por seus filhos amado 
Poderoso e feliz há de ser! 

Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil 
Querido símbolo da terra 
Da amada terra do Brasil! 

Sobre a imensa Nação Brasileira 
Nos momentos de festa ou de dor 
Paira sempre sagrada bandeira 
Pavilhão da justiça e do amor! 

Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fhinos-de-paises%2F46366%2F&t=Hino+%C3%80+Bandeira+do+Brasil
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fhinos-de-paises%2F46366%2F&t=Hino+%C3%80+Bandeira+do+Brasil


 

Querido símbolo da terra 
Da amada terra do Brasil! 

 

Atividades de Educação Religiosa 

Desenhe a bandeira do Brasil, pinte. Se você pudesse por uma frase no centro de nossa 

Bandeira, qual seria? Por quê? 

 

 

 

Tenha uma ótima semana! 

 

 


