
                           Atividades – 7ª semana – 2ª série – Otto Becker 

 Atividades do Livro de Língua Portuguesa – Jeito Poético de contar – Poesia 

                Sono Pesado  -  Ler e copiar com letra cursiva o poema no caderno.  

Fazer as atividades das páginas 28 e 29,  18 e 19 ( números 4, 5 e 6). 

 No numeral 5, no diagrama, pintem as vogais de amarelo e as consoantes de verde claro ( muita atenção). 

                                         Livro de Matemática A Conquista da Matemática 

                                                 O Lugar onde vivo 

                Responder as perguntas do Livro A Conquista da Matemática páginas 24 e 25: 

1) Fazer um desenho bem bonito do lugar onde vives, no caderno. 

2) Exercícios na página 28 e 29. 

3) Escreve uma frase bem bonita para o aniversário do nosso município.  

4) Escreve em que dia o nosso município faz aniversário e qual é o nome dele. 

                     Exercícios 

1) Circula as palavras que devem ser escritas com letra maiúscula, reescrevendo-as abaixo: 

 

cama       -    carla     -    pelotas   -   cadeira   -   otto becker   -   estrela   -   brasil   -   ovo 

 

 

2) Desenha: 

Estrela           lâmpada            pastel           árvore         porteira         anzol        máscara       

 

 

3) Escreve os vizinhos de: 

--------84--------            -------25-------          --------39-------          --------47---------         

4) Escreve o nome dos números: 

45-  ----------------------------------------------- 

87- --------------------------------------------------- 

91-  ------------------------------------------------- 

26-  ------------------------------------------------- 

64-  ------------------------------------------------- 

 

5) Forma o numeral: 

80 + 5=  -------                 90 + 7= ----------            50 + 3=  ----------       10 + 6=  ------------ 

 

6) Escreve como no modelo: 

15= uma dezena e cinco unidades 

43= -------------------------------------------- 

18= ------------------------------------------ 

29= ------------------------------------------ 

54= --------------------------------------------- 

35= ------------------------------------------------ 

                        Boa Semana! 

 



Atividade de Educação Física- Professor Moisés- 2º ano - Amarelinha Pintada (enviar fotos e vídeos)  

Objetivo: proporcionar atividades que estimulem o desenvolvimento das habilidades psicomotoras através da atividade lúdica.  

 Descrição da atividade: Com giz desenhe sete casas numeradas no chão, que terminam com um círculo escrito céu. A 

brincadeira consiste em jogar a pedra nas casas em ordem numérica e ir pulando com um pé só, evitando pisar na casa onde caiu a 

pedra, pegando-a na volta. Ganha quem chegar ao céu primeiro sem pisar nas linhas ou com os dois pés. 

Aula de Arte- Professora Josiani (Postar fotos e vídeos no grupo da turma) 

 

Fazer um chocalho com materiais reciclados e cantar a música: “Os indiozinhos” 

 

Fazer um cocar colorido com lápis e canetinha (Modelo na próxima folha)  

 



 



Fazer um índio com palitos de fósforos: 

 


