
EMEF” ITAPUTANGA
 2° ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAP
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____

Língua Portuguesa

         Habilidades:

 (EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 
iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras;

 (EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras;

 (EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva;

 (EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens, 
pistas gráficas;

ASSISTIR  O VÍDEO DA PARLENDA  1,2 FEIJÃO COM ARROZ. 
 LEIA A PARLENDA:
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Atividades dos dias 19/07/2021 a 30/07/2021   - 2º trimestre

 Continuação das atividades no livro PAES nº o1(vamos passear na escrita 1º ano)
 Material: caderno de atividades, cartaz, e fichas dos animais de A a Z.

ORIENTAÇÕES:

Qualquer dúvida entre em contato com a professora;
Para uma melhor organização, siga as orientações da professora e o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
Lembre-se de colocar o nome da escola, data, e a página do livro nas atividades do dia.
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LIVRO PAES Nº 01 PÁGINAS 96 Á 98.
  LIVRO PAES Nº 01 PÁGINAS  100 Á 101.

   MATEMÁTICA

    (EF02MA04)  Compor  e  decompor  números  naturais  de  até  três  ordens,  com  suporte  de  material
manipulável, por meio de diferentes adições.

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

ENCONTRE OS LUGARES DOS NÚMEROS NO QUADRO NUMÉRICO.
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CIÊNCIAS

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): (EF02CI03/E) Discutir os 
cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, 
produtos de limpeza, medicamentos etc.), identificando possíveis situações de risco no meio em que vive e 
relacionando atitudes para evitá-las.
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1ª semana
1- Vamos copiar o texto no caderno.
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  2ª SEMANA
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                                                         GEOGRAFIA

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): (EF02GE03/ES) Comparar
diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e
discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável, compreendendo a rua como 
espaço público que todos têm o direito de usar, percebendo que as ruas são diferentes, mas que se 
encontram interligadas e podem nos levar a diferentes lugares, perto ou distantes, por meio dos 
diversos tipos de transportes e comunicações.

                                                                 1ª SEMANA

1- VAMOS COPIAR O TEXTO NO CADERNO.
                           ATRAVESSAR COM CUIDADO!
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2ª SEMANA
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HISTÓRIA
                                                            
                                                   1ª SEMANA

1-VAMOS COPIAR O TEXTO NO CADERNO.

        

                                                    2ª SEMANA

ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO PÁGINAS 126 E 127
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INGLÊS

Orientações: 

▪ copiar no caderninho com muito capricho!!!!❤ ❤ ❤ 

HABILIDADES: NÚMEROS 

ASSISTA  O VÍDEO DE 01 a 10  

https://youtu.be/Rx4Owdw7gS0

1) Faça o cabeçalho com a data do dia que fizer a atividade 

2) Ligue os números corretamente: 
Pinte a quantidade de acordo com os números: 

3) Pinte os desenhos de acordo com a quantidade: 
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4) Escreva os números em inglês: 

01——————————-          06————————-
02——————————-          07————————-
03——————————-          08————————-
04——————————-          09 ————————-
05——————————-          10————————

5) copie os números no símbolo das Olimpíadas e escreva cada um em inglês: 

2__________________

0__________________

2__________________

1__________________
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ARTE

Orientações: 
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho.
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade.

Pensando no jogos Olímpicos que tem início no dia 23 de Julho, em Tóquio, vamos
trabalhar com esse tema na nossa 9ª Coletânea.

VAMOS TORCER PELO BRASIL

ATIVIDADE
Enfeite com papel picado o uniforme da seleção brasileira.
Observação: utilize as cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco) para
enfeitar o uniforme.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientações: ▪ - Para essa atividade você deverá desenhar em suas mãos um jogador de futebol, 
utilizando os dedos indicador e médio (conforme o vídeo).
- Construir duas traves com papel/papelão.
- Providenciar uma tampinha de garrafa pet.

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:  (EF04EF06) Experimentar e fluir diversos tipos de jogos

esportivos de marca, precisão, de campo, de taco e invasão. 

Olá alunos! 

A  Olímpiadas  de  TOKYO

2020 está prestes a começar!

Por  causa  da  pandemia  ela

teve que ser adiada para este

ano, mas não perderá o seu encanto. Então prepare

seu  coração  e  vamos torcer  pelos  esportistas  que

representarão o nosso país! 

Para entrar no rítmico dos jogos olímpicos vamos realizar uma atividade bem divertida!

Atividade: FUTEBOL DE DEDO.

-  Desenhe  em suas  mãos  um jogador  de  futebol,  utilizando  os  dedos  indicador  e  médio.  Para

desenhar você deverá utilizar tinta guache ou caneta hidrocor.

-  Construa  duas  traves  de  papel  ou  papelão  na  altura  dos

jogadores.

-  Providencie  uma tampinha de garrafa pet  ou bola  de papel

para que seja a bola do jogo.

- Chame a família para jogar contigo, poderão participar do jogo

duas ou mais pessoas.

Regras do Jogo: - Objetivo do jogo é marcar gol.

-  O jogo  terá  inicio  com a  disputa  de  par  ou ímpar  e  quem

ganhar sai com a bola.

- O jogador só poderá dar dois toques na bola para tentar fazer o gol, em seguida deverá passar a

vez para o colega adversário.

- Quem levar um gol tem a próxima saída de bola.

- Ganha o jogador que realizar mais gols.

Obs: No dia da aula o professor colocará no grupo da turma um vídeo explicativo sobre a atividade:

https://www.youtube.com/watch?v=1uDlmfzImsM                                      Boa aula   e divirta-se!
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