
                      Atividades da 10ª semana da 2ª série – Otto Becker 

                                    Leitura e Interpretação de texto 

A menina que gostava de plantas. 

 

Verinha era uma garota que gostava muito de plantas. 

Certo dia, ela resolveu plantar algumas mudas de flores no jardim de sua casa. 

Todos os dias a menina regava o jardim para ver se as plantas cresciam logo. 

Verinha sonhava com as flores que ia ver no jardim. Continuou regando as plantas até que 

um dia o jardim amanheceu cheio de flores, do jeito que ela sonhava. 

Verinha chamou seus pais para verem as flores que ela tinha plantado com suas próprias 

mãos. 

Silvia Regina Neves Chade 
Atividades: Fazer um vaso e plantar uma mudinha de flor ou uma árvore e, quando começar as aulas levar para a 

escola. Podem postar no grupo, vocês plantando. 

Ler o texto e se possível gravar e me mandar, pode ser no grupo ou no privado. 

Interpretar o texto 

1)Qual é o nome da autora do texto? 

2)A personagem do texto é uma menina, qual é o seu nome? 

3)Qual é o título do texto? 

4)O que a menina regava? 

5)Qual era o assunto principal do texto? 

6)Copiar o texto, com letra cursiva, no caderno. Depois fazer um desenho sobre o mesmo. 

Exercícios 

7)Separa as sílabas das palavras abaixo: 

resolveu- .................................     planta - ...........................     plantado - ........................ 

sonho - ....................................     regava - ..........................     jardim - ............................ 

8)Retire do texto cinco palavras que tenham encontro consonantal ( quando tem duas consoantes juntas, ex: pl, fl, cr 

....). 

........................     ..............................    ..........................   ........................  ....................... 

9)Observa uma planta na tua casa e escreve algumas frases sobre a mesma: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Atividades do Livro de Ciências- Seres Vivos – Pág. 8, 9, 10, 11 e 12. Ler e fazer. 

Atividades do livro de matemática- Pág. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 , 37, 38, 124, 130 e131. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


