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 Escolha uma das palavras que você encontrou e forme uma 
frase para a sua mãe! Capriche na letrinha! 

 

 

 

 



 

 

Agora vamos treinar a leitura! Leia o verso para a mamãe, ela vai 
ficar muito feliz! 

     

          

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



Pais ou responsáveis: nesta atividade sugiro que as palavras a serem ditadas 
sejam Osmar, pescaria, susto, escada e biscoito.

 



 

 



 
O que você vai fazer? 

Testar objetos feitos de diferentes materiais para verificar quais 
flutuam e quais afundam na água. 

 

 

 

Material 

 1 bacia média ou grande; 

 Água (que encha um pouco mais que a metade da bacia). 

Você irá escolher pelo menos oito objetos que tem na sua casa. Por 
exemplo: parafusos, potes plásticos, pedrinhas, borracha, moedas, 

isopor, lápis, massinha de modelar entre outros. Podem ser 
quaisquer outros materiais que você tiver na sua casa. Use a 
imaginação!  

Mas antes de pegar alguma coisa não esqueça de perguntar para 
seus pais ou responsáveis se pode, tá bom? 

Escolhidos os materiais vamos começar a brincadeira! 



Na tabela abaixo você vai escrever o nome do objeto. Na hipótese 
irá escrever o que você acha, se afunda ou flutua e por fim vai 
marcar com um “x” no que aconteceu com o objeto, se afundou ou 
flutuou! 

Objetos Hipótese Afunda Flutua 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

O que você considera regras de boa convivência? Escreva um 
exemplo. 

 



 

 

     Conceito de par e ímpar   

 

 

 Leia a história: 

Números pares e ímpares 

   Marcelo e Gabriel gostavam muito de brincar de futebol. Uma bela tarde, 
depois que já tinham feito suas tarefas de casa, eles marcaram de se 
encontrar no campinho do prédio para jogar. Quando chegaram começaram a 
discutir sobre qual dos dois times deveria começar com a bola. 

Gabriel sugeriu que resolvessem na famosa disputa do par ou ímpar. Marcelo 
não conhecia muito bem essa disputa, mas aceitou. Gabriel escolheu ímpar, e 
sobrou par para Marcelo. Gabriel mostrou 4 dedos, e Marcelo mostrou 5. E 
então Gabriel contou e falou “o resultado deu 9, e nove é ímpar, então eu 
ganhei”. “Por que 9 é ímpar?” Marcelo perguntou sem entender. 

 

 

 

O que são números pares e ímpares?  



  Se você, assim como Marcelo, também não entendeu muito bem o que é 
isso de números pares e ímpares, não se preocupe, é fácil de aprender. 
Dentro da matemática os números são divididos em dois grupos: o grupo dos 
pares, e o grupo dos ímpares. 

O que são números pares?   

Para facilitar, são todos aqueles números que terminam com os algarismos 0, 
2, 4, 6 e 8. 

O que são números ímpares? 

São todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então o 9 da disputa que 
Marcelo e Gabriel fizeram é ímpar. 

Você já percebeu que os números, quando colocados em 
ordem, sempre se alternam entre ímpar e par? Vão sempre pulando e um em 
um. Como assim? Veja o exemplo: 

 1 (ímpar)           
 2 (par) 
 3 (ímpar) 
 4 (par) 
 5 (ímpar) 
 6 (par) 
 7 (ímpar)  
 8 (par) 
 9 (ímpar) 
 10 (par) 

E assim por diante, sempre que um número for ímpar, o número 
seguinte será par, e vice versa. 

 



 

 

 



 

Atividades no livro de Matemática: exercícios das páginas 95 e 96. 

 
 
 



ATIVIDADE DE ARTES 2º ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
 

Vamos cantar a música MESTRE ANDRÉ. 

 



 

1- O MACACO TOCA CORNETA. 

2-  



 

ATIVIDADES 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 3 cadeiras separadas no pátio de modo que elas fiquem bem 

separadas, lance a bola de maneira que ela caia sobre a cadeira, somente 

com um dos braços. Primeiramente fique com elas bem próximas de 

vocês, conforme forem acertando, leve as para trás...conte sempre um 

passo e empurra e assim sucessivamente até vocês não terem mais 

espaço para seguir. 

 Depois coloque uma cordinha estendida, pode ser em árvores, na grade 

ou em qualquer espaço que tiver, desde que forme, como se fosse uma 

rede da quadra de Punhobol. Deixe a cordinha a uma altura que você com 

o braço estendido consiga tocar nela. Da cordinha conte 4 passos grandes, 

marque com um risco aonde deu os 4 passos. Ok. Atrás desta linha você 

irá tocar na bola com a mão fechada e com o braço estendido como 

estivesse dando um saque, faça com que a bola ultrapasse essa cordinha 

e caia do outro lado. Faça por várias vezes... 
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