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DIRETORA: TATIANA GUERRA 

PROFESSORA: Adriana Maria Tonial Piaia 

2º ANO – MATUTINO E VESPERTINO 

Aluno(a):__________________________________________________ 

Orientações 

 Organize junto com seu filho(a) um tempo para fazer as atividades um 

pouco por dia, para não deixar acumular; 

 

 Importante que as atividades seja realizadas pela criança, os pais ou 

responsáveis devem orientar e ajudar e não fazer por ela. 

 

 Nesta quinzena iremos fazer as atividades avaliativas, é importante auxiliar, 

explicar e deixar a criança responder. 

 

  Lembrar de fazer a data no caderno. 

 

Atividades do dia 26 de abril até o dia 07 de maio de 2021. 

Língua Portuguesa 

Atenção: Todas as Atividades Avaliativas serão da apostila que está 

juntamente na caixa do kit de materiais que foram entregues: (foto que segue 

abaixo) 
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 Atividades de Resultados 

 

 

 

 

 

 

Responder as questões de português: 

01- Língua Portuguesa: questões de 1 até a 11: 

 02- Na Apostila do 2º ano, Módulo 1, ler juntamente com a criança e responder 

as atividades que constam nas páginas: 20 até a 27. 

Matemática 

Avaliação de Matemática: 

- Apostila -  Atividades de resultados:  Responder as questões a partir da 

página 19 – questões - 1 até 10. 

Atividades de Matemática: 

1- Fazer as atividades da apostila do 2º ano, Módulo 1, nas páginas: 96 até 

103.  
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História 

Atividades de História: 

Na apostila do 2º ano, Módulo 1, ler e responder as seguintes páginas: 196, 197, 

200 e 201. Diferentes gostos de cada um. 

Atividade avaliativa: 

01 - Na apostila: Caderno de Resultados: responder as questões nas páginas 29, 

30, 31 e 32. 

 

Geografia 

Atividades de Geografia: 

-Na apostila do 2º ano, Módulo 1 ler e responder as páginas: 219, 220,221,222, 

223, 224. As pessoas e os Lugares. 

- Atividade Avaliativa: 

- Na apostila: Caderno de Resultados: responder as questões nas páginas: 

36, 37, 38. 
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Ciências 

Atividades de Ciências: 

- Na apostila do 2º ano, Módulo 1 ler e responder as páginas: 149 até 155. 

Audição.  

-Copiar no caderno: 

Audição 

Através dos ouvidos, podemos escutar o som de muitas coisas.  

 

1-Desenhe o órgão da audição e relate que sons você está ouvindo 

neste momento: 

Ouço o barulho de: _____________________________ 

_____________________________________________ 

 

2-Que cuidados devemos ter com os ouvidos para não 

termos problemas de saúde: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3-Recorte 3 figuras que represente algum tipo de barulho. 

 

 

 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/


 

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

Rua Dom Daniel Hostin/245 - Bairro: Vila Nova - Água Doce SC - Fone/Fax: (49) 3524-0467 

E_mail: fsilvano@aguadoce.sc.gov.br /Blog:www.freisilvano.blogspot.com 
 

Ensino Religioso 

Assista aos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3vBMAes9_U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXK8FCR6Ppc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cpAGEyaz424 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE 

 

1-No caderno de atividades copie as frases referentes as mensagens 

que os vídeos incentivam: 

 

Não faz mal ser diferente!  

A importância de cada um no grupo e o respeito! 

Cada um com seu jeito, cada jeito é de um! 

A diferença é o que nós une! 
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