
Atividades – 2º ano- Profª Lulian   

 

Matemática: 

 

1. Vamos escrever o nome dos números? Capriche na letrinha! 

 

11-                                            21- 

17-                                            30- 

9-                                              27- 

 

2. Escreva as famílias numéricas. Observe o exemplo:  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20          
30          
40          
50          
60          
70          
80          
90          
100. 



 

3. Escreva os números que são vizinhos dos números abaixo: 

 ___36___      ___67___      ___99___      ___23___     ___89___   

 

 

5.Observe o problema abaixo:         

Os irmãos Ana e Pedro têm uma coleção de figuras. Ana têm 37 figurinhas 
e Pedro têm 42.  

a) Quem dos irmãos possui mais figuras? 
b) Quantas figuras Pedro têm a mais que Ana? 
c) E quantas figuras eles têm ao todo?  

 

 Para fazer a atividade abaixo, observe o seguinte: 

 

 

1 CUBINHO OU 1 UNIDADE 

         

 

 

    10 CUBINHOS OU 1 DEZENA 

 

 



 



 

 

 

 



           Atividades de Língua Portuguesa 

Ordem alfabética: Nome dos colegas! 

1.Observe atentamente esta lista com o nome dos alunos e alunas da 
nossa turma. 

Em seguida coloque os nomes em ordem alfabética na tabela ao lado: 

 Valentina 
 Régis 
 Benhur 
 Alerrandro 
 Miguel 
 João Vitor 
 Monique 
 Vitor 
 Sofia 
 Rafaella 
 Thaila 
 Edson 
 Renato 
 Kauã 
 Lukas 
 Deivid 
 Laysa 
 Roberta 
 Eliézer 
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3. 

4. 
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10. 

11. 
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19. 



 

 



 

 



Atividade de Ciências! 

Prevenindo acidentes domésticos!  

Muitos materiais e objetos com que temos contato no dia a dia possuem 
características que podem colocar em risco nossa saúde e segurança. 

Por isso, é importante tomarmos alguns cuidados para evitar acidentes dentro de 
casa. 

 Nunca use tesouras, facas ou outros objetos que possam cortar sem a 
permissão e a supervisão de adultos. 

 Nunca mexa em materiais inflamáveis, ou seja, materiais que podem pegar 
fogo como velas, fósforos e álcool. Não se aproxime do fogão quando houver 
panelas ao fogo nem do ferro de passar roupas quando estiver ligado. 

 Nunca mexa em tomadas e fios elétricos. Alguns choques podem ser fatais. 

 Nunca cheire ou ingira produtos de limpeza. A maioria desses produtos é tóxica 
e pode causar problemas respiratórios e alergias. 

 Não mexa nos medicamentos encontrados em sua casa. Nunca cheire ou 
coloque na boca qualquer tipo de xarope ou de comprimido. 

 Sempre converse com um adulto se pode ou não mexer em algum material 
encontrado! 

 

Agora circule os materiais que as criança NÃO podem mexer sem a permissão e supervisão 
de um adulto: 

 

                

 

               



Pessoas diferentes, jeitos diferentes! 

Cada um tem seu jeito! 

Não são apenas nossas características físicas que nos tornam 
diferentes uns dos outros. 

    As pessoas têm jeitos, gostos, e preferências diferentes. Cada um tem um jeito 
de pensar, agir, vestir e falar; gosta de um tipo de comida; tem crenças e hábitos 
diferentes. Cada pessoa é única 

Respeitando cada um! 

Mesmo diferentes, ricos ou pobres, adultos ou crianças, somos todos seres 
humanos e nisso, com certeza, somos iguais. Assim, todas as pessoas devem ser 
respeitadas! 
 

                             

 

                  

 

            

 

Já imaginou como seria o mundo se todas as pessoas fossem iguais? Se todos 
gostassem das mesmas coisas? Será que seria legal? Responda com suas 
palavras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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). 

 Determine um lugar onde você possa conduzir a bola de 

um espaço ao outro. Primeiramente livre, logo após 

conduza somente com a parte externa do pé ou três 

dedos como a maioria conhece. 

 Em um lugar onde tenha uma parede, chute a bola até a 

parede com a parte interna do pé, até ela voltar para 

vocês, marque um determinado local para que ela não 

saia deste lugar que você determinou, se por ventura ela 

escapar e sair, busque ela novamente com o pé e volte a 

chutar dentro do espaço que você determinou. Quanto 

mais força vocês colocarem na bola, mas rápido ela 

retorna para vocês. Faça com aperna direita e com a 

perna esquerda. 

 Faça um gol... Conduza a bola com a parte interna do pé, 

logo após com a parte externa e chute a gol. 

 

 



Atividade de Artes 2º ano 
  

Prof.ª Bruna Rocha 
 

 Vamos cantar, dançar e movimentar-se. 
 Tire fotos e mande para a professora. 

 Depois podes pintar bem colorido os desenhos da folha. 
 

 
 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. 

Pique a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola picada 

para refogar. Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as em um 

prato fundo com um garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito 

pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o 

tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente a 

farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno 

pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin 

estiver dourado e firme e, depois de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e 

deve ser retirado do forno. (Caso você não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode 

usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 

10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o 

planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da 

preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. 

Refeições compartilhadas feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar 

e fortalecer laços entre pessoas que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 




