
Atividades -14ª semana- 2º ano –Profª Lulian 

 

 

 



 

 

 

Escolha um dos poemas-problemas e faça um vídeo lendo ele para a professora. Não esqueça de me enviar, 

ok? 



 

 

 



 

 

 



 

 

Fazendo lista. 

Anote o nome dos alimentos de acordo com seu número: 

 

1.           2.           3.      

 

4.     5.    6.  

 

7.      8.      9.    

10.       11.      12.     

 

1. 5. 9. 

2. 6. 10. 

3. 7. 11. 

4. 8. 12. 

 



 

 



 



 

 

 



 

Circule apenas os materiais que podem ser reciclados: 

 

                         

 

 

 

             

 

 

 

                          

 

 



Escreva o nome dos meios de transporte que você já utilizou!           

 Não esqueça de postar as fotos das atividades no grupo! 

Beijos da Profª Lulian! 

 

 

 

 



 

 

 

Conhecendo os animais   

 Os animais são seres vivos 

Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por essas 
características, dizemos que os animais são seres vivos. 

 

 Cada animal é de um jeito 

Os animais podem ter formas e tamanhos muito variados. Eles também 
podem viver em lugares diferentes. 

 

Os animais que vivem na terra e os animais que podem voar são chamados 
animais terrestres. Os animais que vivem na água de mares, rios e lagos são 
chamados animais aquáticos. 

 

Os animais têm necessidades  

 Os animais precisam respirar 

Os animais respiram uma substância chamada gás oxigênio. Os animais 
podem respirar o gás oxigênio presente no ar, no solo ou misturado na água. 
Sem esse gás os animais morrem. 

 

 Os animais precisam de alimento 

Todos os animais precisam se alimentar. Cada animal come um determinado 
tipo de alimento. De acordo com o alimento consumido, os animais podem ser 
herbívoros, carnívoros ou onívoros. 

 Os animais que comem somente plantas são chamados herbívoros. 
Exemplos: coelho, gafanhoto... 
 

 Os animais que comem plantas e outros animais são chamados de 
onívoros. Alguns exemplos de onívoros são o gambá e o urso. 
 



 Os animais que alimentam de outros animais são chamados de 
carnívoros. Alguns exemplos são o leão e a onça. 

 

Você tem algum animal na sua casa? Nesta atividade de Ciências você vai enviar para a professora uma foto 

sua com algum animal que você tem na sua casa. Caso não tenha animais na sua casa você pode fazer um 

desenho do seu animal preferido. Só não esqueça de registrar e me enviar, ok?! 

 

Atividades de Educação Física 
 Fazer alongamento 

*levantar os dois braços para cima, espichando bem o corpo. 

*Com os braços unidos leve a frente, depois nas costas.... 

*com um dos braços esticados a frente alonga a palma da mão, 

depois o outro braço 

*Aquece quadril (fazer giros com o quadril). 

*Segurar umas das pernas ao contrario atrás..., troca a perna.... 

*Segurar o joelho a frente do corpo..., depois troca... 

*Girar Tornozelo.... 

*20 Polichinelos,20 Agachamentos. 

*faça uma demarcação no pátio ou no espaço que você tem para se 

exercitar, essa demarcação será feita uma largada, um meio e uma 

chegada. Vá correndo até a linha do meio toque na linha, corra ate a 

linha final toque na linha, depois retorne o percurso de costas. 

*Neste mesmo lugar vamos seguir o exercício só que agora vamos 

acrescentar a bola, conduza ela ate a linha central e faça a bola 

parar, depois segue com ela ate a linha final, gira com ela no pé e 

retorne fazendo o mesmo, vindo até a linha central e para depois 

segue até a linha de largada. 

*Coloque algumas garrafas pets pelo pátio e vamos fazer um zigue 

zague nas garrafas, vai e volta no zigue zague. 

*Toque a bola na lateral das garrafas, faça o zuigue zague somente 

com o corpo depois no final das garrafas tente fazer a bola parar. 

 

 



ATIVIDADE DE ARTE 2 ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
 

VAMOS RELEMBRAR UMA BRINCADEIRA ANTIGA. QUEM SABE SOLTAR PIPA? 
VAMOS FAZER UMA OBRA DE OBRA DE ARTE. 

MANDAREI NO GRUPO DO WHATSAAP OUTROS MODELOS DA OBRA. 
 

PINTE OS BONECOS E OS QUADRADOS, DEPOIS RECORTE E SIGA O PASSO A PASSO 
PARA FAZER AS PIPAS. FAÇA PELO MENOS 3 PIPASE 2 BONECOS. MONTE A SUA OBRA NA 
ULTIMA FOLHA. USE A SUA IMAGINAÇÃO O TODO O MATERIAL QUE TIVER EM CASA. 
 

 
 

 



 

 



  

  



  

  



 



Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture bem. 

Pegue uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. Espalhe virando a 

frigideira para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, carne moída 

ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor e qualidade 

de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras ajudam no 

funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a absorção de açúcar e 

gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua alimentação aos poucos a aveia; pode ser 

acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 

 

 
 

 

 




