
                                  Atividades – 8ª semana – 2ª série – Otto Becker 

1) Escreve as palavras abaixo em ordem alfabética: 

frutos  -  filhos  -  mamãe  -  amor  -  tesouro  -  árvore  -  Deus  -  carinho  -  beleza 

2) Escreve quantos fonemas  tem cada palavra: 

amiga -  --------------       carinho -  -------------  amor  -  -------------  filhos -  ------------ 

linda -  ---------------        árvore -  --------------  caixinha -  ----------   gaveta -  ---------- 

3) Pontua corretamente as frases a seguir: 

a) Como tu és linda, mamãe 

b) Como é o nome da sua mãe 

c) Minha mãe é o meu maior tesouro 

d) Mamãe ama seus filhos 

e) Que amorosa é sua mãe 

f)  

4) Desembaralhe as sílabas para formar palavras e depois escreve uma frase com cada uma: 

ra  co  ção -  -----------------    ---------------------------------------------------------------------------------- 

di  da  ca  de -  -------------      ---------------------------------------------------------------------------------- 

5) Armar a conta e calcular: 

a) 15+52= 

b) 53+45= 

c) 26+31= 

d) 89-42= 

e) 75-34= 

f) 96-55= 

6) Atividades do Livro A Conquista da Matemática páginas 81, 82, 83 e 84, somente leitura, fazer as páginas 85, 

86, 87,88 e 89. 

7) Atividades do Livro Encontros Ciências – Prevenção de Acidentes com objetos domésticos. 

Páginas: Leitura 121, 122. Fazer 123, 124 e 125. 

 

Obs: Cada MAMÃE tire uma foto com seu filho, se possível postar no grupo, com uma palavra ou uma 

mensagem, o que significa ser MÃE para cada uma de vocês. 

     

 

                 Boa Semana! Muito obrigada pela dedicação de cada uma de vocês! 

                            Um grande abraço. Até a volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Atividade 2º ano –Educação Física – Professor Moisés- Gato e Rato. 

                                                  (Fazer fotos e vídeos e postar no grupo) 

 

Objetivo: Proporcionar a participação espontânea dos alunos, nas brincadeiras e jogos recreativos, 

possibilitando um conhecimento real das capacidades da turma. 

 

Desenvolvimento: as crianças são divididas em dois grupos e colocados um grupo de costas para o outro a uma 

distância de dois metros entre os grupos. É delimitada também duas zonas neutras, uma a frente de cada 

grupo, que quando os componentes dos grupos entrarem em sua área não podem mais ser “pegos” pela outra 

equipe. Um grupo é denominado “gato” e o outro “rato”. Uma pessoa comanda o jogo gritando “gato” ou 

“rato”. Ao gritar, por exemplo, “gato”, os membros da equipe “gato” devem tentar ultrapassar o mais rápido 

possível a linha que demarca a zona neutra de sua equipe, enquanto isso os “ratos” deverão tentar tocar 

(pegar) os “gatos” antes que eles cheguem à zona neutra, os que chegarem à zona neutra estarão salvos. Todos 

voltam para a posição inicial, e se dá continuidade a brincadeira, o grupo que conseguir primeiro tocar nos 

componentes da outra equipe, vence a brincadeira. 

 

 

 



Aula de Arte- Professora Josiani- Fazer um dedoche da mamãe e um cartão com sua foto, colher uma florzinha 

e colocar junto com o cartão: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


