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          Cinara e Letícia  

   Cinara e Letícia moram na parte central da cidade de 

Cecilândia. Apesar de serem gêmeas gostam de coisas 

diferentes.                                         Cinara gosta de 

cinema, noticiário e de    ciclismo. Ela levanta cedo, 

toma suco de cenoura, colaca o capacete e sai de 

bicicleta pelas ruas da cidade. 

   Letícia gosta de circo, do barulho da cidade e de falar 

no celular com seus colegas. 

   Ao amanhecer ela faz trancinhas no cabelo, colaca o 

celular na bolsa e vai até a doceria da Cida. 

   Na hora do almoço, Cinara e Letícia conversam sem 

parar e vão para a escola na maior felicidade. 

Agora responda as perguntas abaixo: 

1.Como se chamam as irmãs gêmeas? 

 

2.Qual é o nome da cidade em que elas moram? 

 

3.Do que Cinara gosta? 

 

4.E a Letícia? 



 

5.Retire do texto 5 palavras que tenham ce e 5 palavras 

que tenham ci. 

  

De olho na escrita: Emprego de Ca, Co, Cu e 

Que, Qui 

Leia as palavras abaixo: 

 

   Casa   ácido   QUINZE  VOCÊ   Cidade 

  Canguru    cuca     colônia      queijo 

      Cera    Quilo   cura   quero    biscoito 

 

1. Pinte de amarelo as palavras que apresentam as 

letras CE e CI. 
2. Pinte de verde as palavras que apresentam as letras 

CA, CO e CU. 
3. Pinte de azul as palavras que apresentam as letras 

QUE. 
4. Pinte de vermelho as palavras que apresentam as 

letras QUI. 

 

 



Você gosta de adivinhações? Então tente 

responder às adivinhas a seguir.  

Dica: em todas elas você vai empregar uma 

destas sílabas: ca, co, cu, que ou qui. 

1.O que é o que é? 

Qual é o animal que carrega a casa nas costas? 

2.O que é o que é? 

Qual é a fruta que tem a semente fora da casca? 

3.O que é o que é? 

Corre em volta do pasto inteiro e não se mexe? 

 

 

 

 

 

Respostas: 1-caracol  2-caju  3-cerca 

 

 



 
Agora coloque as palavras que você encontrou em ordem 

alfabética. 

 

 

 

 

 

 



Parabéns Cristal!  
Você sabia que dia 29 de abril o nosso município está 

completando 32 anos?! 

O Município de Cristal 

   A história do município de Cristal é recente. Surgiu 

dentro da área da “Estância do Cristal”, propriedade 

histórica da família de Bento Gonçalves da Silva, o herói 

farroupilha que viveu nesta época durante 40 anos. 

Bandeira Municipal 

 

A cor branca simboliza a paz; Verde, vermelho e amarelo- 

Bandeira do Rio Grande do Sul, pela identificação das 

riquezas naturais do Município com o Estado, e 

participação histórica do General Bento Gonçalves da 

Silva, das batalhas travadas, juntamente com o povo 

desta região. 

 



Observe alguns dos lindos lugares de nosso município:                 

 

Parque Histórico General Bento Gonçalves 

 

 

 

Balneário de Cristal 



 

 

Praça Os Pioneiros 

 

 

Largo Capão da Amizade 



 

Pedreira 

Essas imagens são dos principais pontos turísticos do 

município de Cristal.  

Quais são seus lugares preferidos em Cristal? 

Não esqueça da sua casa , a escola , o lugar onde você 

gosta de brincar com seus amigos, a casa dos familiares 

com quem você convive, ou qualquer outro lugar que 

você gosta de ir. 

Já pensou nesse lugar? Então agora faça um desenho bem 

bonito e escreva o nome do local que você mais gosta em 

Cristal! 

Atividades no livro de Matemática: Exercícios das páginas 

92,93 e 94. 

Atividades no livro de Ciências: Exercícios das páginas 94 

e 95. 



 
Atividade de Artes 2º ano 

 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Pinte conforme a legenda 
 

1- AMARELO 
2- VERDE 
3- LARANJA 

4- VERMELHO 
5- ROXO 
6-ROSA

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 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. 

OBS: (exercícios com balão, se não tiver balão em casa, pode usar meias 

enroladas) 

 

 Coloque uma lixeira ou balde, a uma certa distância, pegue a bola e 

com um dos braços tentar acertar a bola dentro da lixeira. 

 Pegue a bola com as duas mãos jogue contra uma parede e tente 

pegar ela novamente sem deixar cair ao chão. 

 Logo tente jogar novamente na parede e quando a bola retornar 

bata nela com o braço direito, depois com o braço esquerdo. 

 Nesse mesmo processo cada vez que você acertar ela na parede 

rebater e ela voltar certinho para você, dê um passo para trás. 

OBS: Quem não tiver bola pode fazer com material alternativo como 

balões, meias .....  

 




