
Atividades- 2º ano 

Prof ª: Lulian 

 

Atividade de Geografia 

 

Gente que vem, gente que vai... 

   Nem todas as pessoas moram no mesmo lugar em que 
nasceram. Algumas pessoas se mudam para outros 
municípios, estados ou países. Elas também podem se 
mudar do campo para a cidade ou da cidade para o campo. 

   O deslocamento de pessoas que deixam um lugar para 
morar em outro é chamado migração. 

   Geralmente as pessoas migram em busca de melhores 
condições de vida. 

 

Existem imigrantes na sua família? Converse com seus 
familiares para descobrir quem são eles, de onde vieram e 
em que data. Depois anote abaixo o que você descobriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Ciências 

Os objetos mudam ao longo do tempo...   

 Os objetos podem mudar com o passar do tempo, mas continuar tendo a 
mesma função. Assim, diversos objetos que utilizamos no dia a dia tinham 
formatos diferentes, era feitos de outros materiais ou funcionavam de outra 
forma no passado, embora continuem sendo utilizados nas mesmas atividades 
atualmente. 

 

Observe os objetos a seguir e ligue-os às suas funções. 

 

             COZINHAR           

Ferro a carvão                                                                                                 Fogão a gás 

   PASSAR ROUPAS       

Fogão a lenha                                                                                            Lavadora automática          

                 LAVAR ROUPAS                              

Lavadora manual                                                                                            Ferro elétrico               



Atividades de Língua Portuguesa 

Emprego do R e RR: 

 

1.Escreva o nome das figuras abaixo: 

 

   1.    __________________           

      2.___________________ 

3._______________________ 

  4.________________________ 

 

 5.____________________ 

6.__________________________ 



 

2.Leia em voz alta este trava-língua: 

 

   No vaso tinha uma aranha e uma rã. 

   A rã arranha a aranha. 

   A aranha arranha a rã. 

 

a) Que letra desse trava-língua pode dificultar a leitura? 

 

b) Pinte de amarelo as palavras que começam com R. 
 

c) Agora leia em voz alta as três palavras abaixo e pinte de azul as que 
têm o som de R forte, produzido na garganta: 

 
rã              aranha              arranha 

 

3.Complete com R ou RR: 

 

__ato                 ca__oça            pe__uca        armá__io       cadei__a 

 

__elógio            ca__o                co__ida          ga__afa        gi__afa 

 

 

4. Recorte palavras com R no início, palavras com R no meio e palavras com 
RR e cole abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



    Atividade de História          

Cada família tem seu jeito... 

   Existem diferentes tipos de família. Família de pai mãe e filhos. De mãe e 
filho. Família de filho e pai. De netos e avós. Cada família tem seu jeito, mas 
em uma coisa todas se parecem: a família é composta de pessoas que se 
cuidam, se protegem e trocam afeto. As famílias também possuem seus 
costumes e tradições. Algumas costumam se reunir em festas de família como 
o Natal, aniversários, Páscoa entre outras. 

 

Agora responda: 

a) Quantas pessoas moram na sua casa? 
b) Quantas crianças? 
c) Em que parte da casa vocês mais se reúnem durante o dia? 
d) Cite uma comemoração da família que costuma juntar todos. 

 

Faça um desenho da sua família na sua comemoração preferida. Pode ser no 
seu aniversário, Natal ou qualquer outra ocasião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividades de Matemática: Exercícios das páginas 97 e 98 do livro 
de Matemática. 

 



 

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). 

 

 Condução de bola: Conduzir a bola livremente por um 

espaço externo, durante uns 10 min, primeiramente com a 

perna direita depois com a perna esquerda. 

 Fazer um zigue zague em posse da bola sem que a mesma 

fuja de seu domínio. 

 Determine em um espaço externo, uma largada e uma 

chegada. Na largada, o aluno deverá chutar a bola e em 

seguida correr até chegar nela e dominá-la antes que a 

mesma ultrapasse a linha de chegada. 

 Faça um zigue zague com a bola e em seguida chute a gol. 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 2º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
Vamos brincar. 

Que tal construirmos um jogo para nos divertimos em família. 

Use material reciclado e muita criatividade. 

exemplos 

    

 

    

 

 

 




