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EMEF ITAPUTANGA 

2° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 

Orientações:  

*Qualquer dúvida entre em contato com a professora. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Leitura do nome próprio. 

• Leitura do sobrenome 

• Leitura do nome próprio correspondendo a primeira letra  

• Leitura de memória da letra da canção gente tem sobrenome 

 

ATIVIDADES ( 08/03/2021) 

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR POR MEIO DE VIDEOS. 

 

VIDEO CHAMADA PARA GRUPOS DE ALUNOS COM O OBJETIVO DE MANTER UMA PROXIMIDADE 

ENTRE PROFESSOR E ALUNO. 

 

O PRIMEIRO PASSO É ABRIR O LIVRO Nº 01 NA PÁGINA 32 

 

 EM SEGUIDA SOLICITE AJUDA DA MAMÃE PARA ESCREVER O SEU NOME NO CADERNO 

AGORA LEIA O SEU NOME.  OBSERVE QUANTAS VEZES VOCÊ ABRE A BOCA PARA LER O SEU 

NOME. 

 

AGORA FAÇA AS ATIVIDADES 1,2,3 DO LIVRO NA PÁGINA 32 

 

ATIVIDADES (09/03/2021) 

 

NA PÁGINA 33 VOCÊ IRA REALIZAR AS ATIVIDADES 2,3,4 NO LIVRO  

VOCE SABE QUEM ESCOLHEU O SEU NOME? 

 

ATIVIDADES (10/03/2021) 

ABRA O LIVRO E VAMOS RESPONDER AS ATIVIDADES DA PÁGINA 34 
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ATIVIDADES (11/03/2021) 

PEÇA AJUDA EM CASA PARA LER A LETRA DA CANÇÃO GENTE TEM 

SOBRENOME QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 35 
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ATIVIDADES (15/03/2021)    

HOJE VAMOS REALIZAR AS ATIVIDADES DA PÁGINA 36 DO LIVRO  

ATIVIDADES (16/03/2021) 

A ATIVIDADE DE HOJE SERÁ REALIZADA NO LIVRO NA PÁGINA 37 A ATIVIDADE 

NÚMERO 01 

ATIVIDADES (17/03/2021) 

NOSSA ATIVIDADE DE HOJE SERÁ NO LIVRO 

ABRA O LIVRO NA PÁGINA 37 E VAMOS A ATIVIDADE NÚMERO 02 E 03 

ATIVIDADES (18/03/2021) 

ABRA O LIVRO NA PÁGINA 38 VAMOS REALIZAR A ATIVIDADE NO LIVRO 

 

MATEMATICA 

 

Habilidades: 

• Reconhecer de números no contexto diário; 
• Quantificar e identificar os números ascendente e descendente; 
• Ler, escrever e comparar de números 

• Ordenar os números através da seriação 

 

MATEMÁTICA 
 

      1) OBSERVE O QUADRO ABAIXO E FAÇA A CONTAGEM DOS NUMERAIS DE 0 A 20. 

  

 
 

 

 

 

Orientações: 

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

2)COMPLETE COM OS NÚMEROS VIZINHOS 
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3 - ESCREVA OS NUMERAIS FALTOSOS 
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4 RECORTE E COLE OS NÚMEROS VIZINHOS. 
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5- DE O ANTECESSOR E OSUCESSOR  

 
 

 

 

 

6)CONTE OS ELEMENTOS EM CADA GRUPO E LIGUE AO SE 
NUMERAL. 
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8-  Observe as sequências, descubra a regra usada, complete escrevendo os números 
que faltam e depois registre a sua descoberta: 

números que faltam e depois registre a sua descoberta: 
 

 
 

 
 
 

 
                    

 
 

 
                     

 
 

      
                   

 
 

 

 

a) 10 11   14 15  17   20 

b) 20    24     29  

c) 30     35      

d) 40     55   48   

e) 50    54       
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A). _______________________________________________________________ 

B). _______________________________________________________________ 

C). _______________________________________________________________ 

D). _______________________________________________________________ 

E). _______________________________________________________________ 

9 Compare os números de cada quadrado e circule o maior. 

 

a) 15 e 25 
 

b)    30 e 40 c)    50 e 60 d)    75  e 80 

        

 

10  Colocar os números nos seus devidos lugares, de acordo com as ordens do sistema de 

numeração 

a). 129                                        b) 201                                    c) 017                                    

                               

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 

 

Habilidades: 

(EF02CI04/ES) Selecionar e listar plantas e animais que fazem parte do seu cotidiano, 

descrevendo suas principais características (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde 

se desenvolvem, etc.) em diferentes linguagens e mídias, inclusive a digital, e relacionando-

as ao ambiente em que vivem. 

 

RESPONDA: 

A) Como as plantas se desenvolvem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

B) Para sobreviver, as plantas precisam de: 

C)  ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

C D U  C D U  C D U  

            

Orientações:  
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 
melhor organização;  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 
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D) Quais são as partes de uma planta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva sua conclusão no espaço abaixo: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PLANTAS 

 

Os vegetais podem ser encontrados no 

solo (plantas terrestres), na água (plantas 

aquáticas) e agarrados em galhos ou 

cercas (plantas aéreas). 

 

As plantas podem ser encontradas em 

diversos ambientes do nosso planeta. É 

possível encontrar vegetação nos lugares 

mais frios e também nos mais quentes.  

 

O vento se encarrega de levar sementes 

de alguns tipos de plantas, assim como a 

água da chuva e alguns animais. Dessas 

sementes, novas plantas irão nascer. 
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HISTÓRIA 

 

 

Orientações:  
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 
melhor organização;  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Habilidades: (EF01HI01/ES) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das 

lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade, 

compreendendo e despertando memórias por meio de imagens, iconográficos, fotografias e vídeos, 

mudanças e permanências que envolvam seu próprio crescimento e do outro. Reconhecendo por 

meio de recursos visuais singularidades de comportamentos, identidade e pertencimento a sua 

família e de sua comunidade. 

 

FAMÍLIA 

Família... 

Todos temos... 

Nela nascemos... 

Então crescemos... 

E assim vivemos. 

 

Para uns, 

A família é só o pai, 

Para os outros, só a mãe, 

Alguns só têm avô... 

Outros só têm avó... 

Mas família é uma só. 

 

ATIVIDADES 

1- Como é sua família? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Quem faz parte dela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3- Como são formadas as famílias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4- O que é comunidade familiar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5- Quem são nossos parentes: (MARQUE X) 

(    ) avós    (    ) tios    (    ) colega    (    ) primos    (    ) mãe    (    ) amigo 

(    ) pai    (    ) professor 

 

6- Faça uma lista das pessoas que mora com você e escreva o grau de 

parentesco delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Cole uma foto de sua família 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Orientações:  
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 
melhor organização;  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Habilidades: (EF01GE01/ES) Descrever características observadas de seus lugares de vivência 

(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares auxiliando para a 

compreensão do local de inserção por meio das relações estabelecidas no cotidiano com a família, 

vizinhos e as pessoas da escola e explicitar as diferenças que existem no espaço geográfico, do local 

para o global, permitindo a percepção das diferenças entre as moradias, ruas, praças e modo de vida 

das pessoas. 
 

 

 

 

NOME GRAU DE PARENTESCO 
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A MINHA RUA 

VAMOS CANTAR? 

Se essa rua, se essa rua fosse minha. 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar. 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. 

Só pra ver, só pra ver meu bem passar. 

 

Nessa rua, nessa rua tem um bosque. 

Que se chama, que se chama solidão. 

Dentro dele, dentro dele mora um anjo. 

Que roubou, que roubou meu coração. 

 

Se eu roubei, se eu roubei teu coração. 

Tu roubaste, tu roubaste o meu também. 

Seu eu roubei, se eu roubei teu coração, 

Foi porque, só porque te quero bem! 

(Mario Lago E Roberto Martins) 

ATIVIDADES 

1- Por que o autor da música queria colocar pedrinhas de brilhante na rua? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2- O que o anjo fez? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3- É uma música que fala sobre o amor? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4- Como você acha que é a rua onde essa pessoa mora? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5- Como é sua rua? Faça um X nas características dela: 

(    ) tranquila    (    ) com iluminação    (    ) sem vizinhos    (    ) de terra 

(    ) movimentada    (    ) sem iluminação    (    ) na cidade    (    ) asfaltada 

(    ) com vizinhos     (    ) sem comércio    (    ) com comércio    (    ) no campo 

6- Você poderia brincar na rua? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7- Ela é bem cuidada? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

INGLÊS 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

    Teacher Adriana de Carvalho 

Habilidade � reconhecimnto dos números no contexto diário   

                     � escrita e oral   

Vídeo para você assistir:   

ASSISTA AOS VÍDEOS E DEPOIS FAÇA AS ATIVIDADES   

https://youtu.be/b02Ojls1O14  

1) Complete o cabeçalho acima e depois faça o nosso em inglês:  Copie no 
seu caderninho:   

MARCH, 2021   

EMEF ITAPUTANGA   

ENGLISH CLASS   

TEACHER ADRIANA 

   

2) Depois de assistir ao vídeo, escreva os números de 01 à 10:   

01-ONE – UM   

02-TWO -DOIS   

03-THREE- TRÊS   

04- FOUR – QUATRO   

05-FIVE – CINCO   
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06-SIX – SEIS   

07-SEVEN – SETE   

08-EIGHT – OITO   

09-NINE – NOVE  
10-TEN – DEZ   

3) ESCREVA O NÚMERO EM INGLÊS DE QUANTOS CORAÇÕES  TEMOS 
ABAIXO:   

A) ❤ __________  

B) ❤ ❤ ❤ ❤ ___________  

C) ❤ ❤ ______________  

D) ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ____________  

E) ❤ ❤ ❤ _______________  

Bye bye       Teacher Adriana  

 

 

ARTE 

Habilidades: (EF15AR04-02/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais e percebendo a materialidade presente nas 

produções artísticas locais. 

 

ATIVIDADE 1: 

VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!! 

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa 

personalizada para seu material. 

Orientações: 

• No meio da folha escreva bem grande a para ARTE, você pode utilizar 

letras decoradas, manuscrita ou letra de forma. 

• Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte. 

• Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta. 

• Escreva o seu nome, o nome da escola e turma. 
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ATIVIDADE 2: 

 

 

 

Orientações: 

• Convide a sua família para cantar junto com você a música, A casa. 

• Existem muitos tipos de moradia, casas grandes, casas pequenas, prédios, 

tendas, castelos, etc.  

• Para refletir: Como é a sua moradia? Se parece com a casa que a música 

apresenta?  

• Faça um bonito desenho da sua moradia, lembre-se de colorir. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Orientações:  
▪ O aluno deverá copiar e responder em seu caderno a questão 1. 
▪ O aluno deverá realizar a atividade prática da questão 2, tirar uma foto executando e enviar 
para a professora.  
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Habilidade (do Currículo do ES): EF12EF01-01/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. A prática 
deve ser organizada de forma a exigir habilidades mais simples possibilitando o trabalho de 
uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e desenvolver-
se continuamente. 
 

Olá aluno(a)! Hoje realizaremos uma atividade bem legal que envolverá o movimento salto. 

Mas, antes de iniciarmos a parte prática vamos pensar um pouquinho e responder a questão: 

 

 

1- Qual animalzinho utiliza o salto para se locomover? (Escreva o nome de todos que 

você conhece). Se você quiser também poderá imitá-los, vai ser bem divertido! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2- Agora vamos exercitar o movimento salto com a atividade: Terra e Mar. 

 

Jeito de brincar: As crianças desenham uma linha no chão (pode ser feito com chinelos 

enfileirados, corda, fita ou cabo de vassoura). Um lado do risco será a terra e o outro será 

o Mar. Todos fazem uma fila ao lado da linha e escolhem alguém para ser o comandante 

da brincadeira. Esse jogador fica fora da atividade e diz "Terra" ou "Mar", na ordem em 

que quiser. Cada vez que ele disser "Terra", os participantes têm que pular para o lado 

da linha onde está a Terra. Quando ele disser "Mar", todos pulam para o lado do Mar. 

Quem errar sai da brincadeira. O vencedor é quem ficar por último. Como variação da 

atividade o participante que errar poderá cumprir uma tarefa para permanecer na 

brincadeira ex: Polichinelos, corridas, dançar, imitar algo... 

 

Assista ao vídeo para entender melhor: https://www.youtube.com/watch?v=b0sqfYrVI_s 

 

Boa aula! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0sqfYrVI_s

