
Atividades – 13 ª semana – Profª Lulian – 2º ano 

 

 

CONVITE 

Venha participar do arraiá da turma da Mônica 

Dia: 24/06/2019 

Hora: a partir das 10h 

Local: Rua Flor da Serra, nº 79 

Vila Carmela 

Esperamos toda a caipirada!!! 

 

O texto que você leu é um: 

(   ) receita      (   ) bilhete     (   ) notícia     (   ) convite 

  

Quem está convidando para a festa? 

 

Qual é o horário que a festa começa? 

 

Todos estão convidados para: 

 

(  )carnaval    (  )jantar   (  )festa junina   (  )casamento 

 

Qual é o endereço da festa? 

 

Qual é o mês em que será feita a festa? 

(  ) dezembro    (  ) agosto     (  ) julho     (  ) junho 



 

Agora coloque as palavras que você encontrou em ordem 

alfabética. 



 

Escolha uma dúzia de objetos, tire uma foto e envie no 

grupo ou para a professora no privado. Vou esperar tá 

bom?! 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Atividade de Ciências 

                                            

Lixeiras seletivas 

 

 

Papel-  azul 

Plástico-  vermelho 

Metal-  amarelo 

Vidro-  verde 

Orgânico-  marrom 

 

Agora você vai separar cinco materiais, cada um de acordo com uma lixeira seletiva. 

Em seguida anote o nome de cada material e ao lado coloque a cor da lixeira em que 
ele deve ser depositado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueça de tirar uma foto e enviar no grupo ou para o whatsapp da professora, tá 
bom? 



 

 

 



 
Agora retire do texto: 

Uma palavra com NH:                                     Uma palavra com 8 letras: 

Uma palavra que rime com João:                                              



ATIVIDADE DE ARTE 2 ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
 

*LER O TEXTO COM A CRIANÇA E FAZER A ATIVIDADE NO FINAL. 
 

OS ELEMENTOS VISUAIS - PONTO, LINHA, FORMA E COR 
 

HOJE VAMOS CONHECER PELO MENOS 4 ELEMENTOS BÁSICOS DE 
UMA ARTE: O PONTO, A LINHA, A FORMA E A COR. A RELAÇÃO ENTRE 
ELES É O QUE DÁ ÀS COISAS AS FORMAS E OS SIGNIFICADOS QUE 
POSSUEM. 

O PONTO 
 O PONTO É O ELEMENTO MAIS SIMPLES DA LINGUAGEM VISUAL. NO 
ENTANTO, O PONTO PODE TER OUTRAS FORMAS, COMO UM 
QUADRADO OU UMA MANCHA, POR EXEMPLO. 
           
  
 
 

AS LINHAS 
A LINHA OU TRAÇO É UMA SUCESSÃO DE PONTOS, MUITO JUNTOS UNS 
AOS OUTROS. PODE SER GROSSA, FINA, COLORIDA, CONTÍNUA, FIRME, 
FRACA, INTERROMPIDA, ETC. HÁ MUITOS TIPOS DE LINHA.  
 

 
  

AS FORMAS 
HÁ SIMPLES COMO O CÍRCULO, O TRIÂNGULO, O QUADRADO, O 
RETÂNGULO E FIGURAS MAIS COMPLEXAS.  
 

http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-forma.html
http://3.bp.blogspot.com/-tEHLEKOFUM0/TgENSOb9hgI/AAAAAAAAAQo/MU8e70PEd9E/s1600/linhas.jpg


 
A COR 

A PALAVRA COR VEM DO LATIM COLORE. 
AS CORES PRIMÁRIAS OU AS CORES PURAS SÃO VERMELHO – AZUL - 
AMARELO 
AS SECUNDÁRIAS, AO CONTRÁRIO, SÃO AS QUE RESULTAM DA 
MISTURA DE DUAS CORES PRIMÁRIAS.  
  

 

 

ATIVIDADE: 



COM O LÁPIS DE ESCREVER FAÇA O TRACEJADO NO DESENHO E 
DEPOIS PINTE BEM COLORIDO. 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Atividades em comemoração ao mês junino. 

 Vamos realizar uma pescaria sô.... 

Pegue um balde ou bacia qualquer, coloque água e tampinhas de 
garrafa. 
A Brincadeira consiste em pescar as tampinhas com ajuda de uma 
colher. 
 

 Agora compadre a brincadeira é acertar o arvo sô... 

*Pegue uma meia velha e algumas sacolinhas plásticas. No fundo da 
meia coloque as sacolinhas bem amassadas para fazer a bolinha, ao 
colocar as sacolas de uma torcida na meia, coloque a mão por dentro da 
meia e puxe a mesma de volta, de mais uma torcida na meia coloque a 
mão e puxe a de novo até formar uma bolinha. 
*Faça uma torre de copos plásticos. 
A brincadeira consiste em lançar a bolinha nos copos e derruba-los. 

Para a brincadeira ainda ficar mais divertida pode colocar uma 
pontuação nos copos. 
 

 Olha a Boca do Palhaço sô. 
*Pegue uma caixa de papelão, deixe uma das abas da caixa para 
desenhar o rosto do palhaço. 
*Pegue folhas de jornal ou revista, amasse bem até ficar igual a uma 
bolinha. 
Coloque a caixa em um determinado lugar no chão, pegue alguma 
distância da caixa e jogue as bolinhas, as bolinhas que entrarem na 
caixa, são marcados os pontos. 
 
 
 

 OIA A CORRIDA DO SACO SÔ.... 
*Pegue um saco pode ser de estopa ou sacola plástica grande.  
* Determine um local que tenha largada e chegada. 
A brincadeira consiste em entrar no saco e ir pulando pelo percurso 
vence quem chegar primeiro. 
 

 

 

 

 

 



 

Pipoca de Sagu 

(Alternativa para a pipoca de milho)  

 

 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de óleo  

 1 xícara de sagu 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Misture o óleo com o sagu em uma panela; leve ao fogo baixo. Mexa até 

aquecer e começar a estourar. Tampe a panela e deixe estourar por 3 minutos. 

Polvilhe sal e sirva. 

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a pipoca de milho não 

seja oferecida para crianças menores de 4 anos, pelo risco potencial de 

engasgo. O agravante é a casca de milho, que costuma ficar presa nos dentes 

e até na garganta. O milho da pipoca é um alimento que não dissolve com a 

saliva e, portanto, precisa ser bem mastigado. As crianças menores de 4 anos 

estão desenvolvendo a capacidade de mastigar adequadamente e de engolir, 

embora já consigam consumir alimentos mais duros, podem se 

distrair/atrapalhar para mastigar e as partes não trituradas podem ser 

direcionados para a via respiratória causando sufocamento.   

Lembrando que cada criança tem a sua evolução!  

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




