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2º ANO –   matutino / 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. 

 
 Lembrar de fazer a data no caderno. 

 

Atividades do dia 02 até 13 de agosto de 2021. 

 

Língua Portuguesa 

Atividades da apostila módulo 2, páginas: 09 até 14 
 
Ler com a criança e responder na apostila. 
 
Copiar no caderno: 
 
1- Separe as sílabas e escreva ao lado o número de sílabas:  

Janela-       capim- 

Travesseiro-      fecham- 

Inteiro-       borboletas- 

Teclado -       caracol- 

Galinha -       coração- 

 

2- Forme frases com as palavras: caracol – borboleta – cavalo – jacaré. 
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Matemática 
 

1- Atividades da apostila módulo 2 – nas seguintes páginas: 89 até 94, 96 e 
97. 

 
2- No caderno escreva os números até 100. 
 

Ciências 

1- Na apostila Módulo 2, ler as páginas 155 até 161 e responder. 

História 

1- Na apostila Módulo 2, ler e responder as seguintes páginas: 221 até 231. 

Geografia 

1- Na apostila Módulo 2, ler e responder as páginas 243 até 247.  

Ensino Religioso 

1- Leia e copie no seu caderno: 
 

 O lugar onde vivemos é especial. 

 A moradia é o nosso abrigo e também o lugar onde convivemos com 
nossa família e amigos. 

 Todas as crianças devem ter seus direitos respeitados. 

Represente através de um desenho um lugar especial para você. 
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No 2º domingo de mês de agosto comemoramos o Dia dos Pais, lembre-se de 
dar um abraço bem especial a ele. 

Ouça música com ele e depois faça um desenho bem legal para ele. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8a_zBMAY048  
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