
 

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS  
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

15º COLETÂNEA 
EMEF “CÉU AZUL” 
TURMA: 2º ANO  

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Leia o cartaz. 

 

2) Qual é a finalidade desse cartaz? 

(   ) Convencer o leitor a vacinar cães e gatos. 

(   ) Explicar alguns cuidados que se deve ter com os filhotes de cães e gatos. 

3) A quem essa campanha é destinada?_____________________________________________  

4) Quantos e quais animais aparecem no cartaz?______________________________________  

5) Copie o slogan.______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

6) No slogan, quem é o “melhor amigo”?____________________________________________  

7) Leia o verbete e observe que a palavra raiva tem dois significados. 

 

 
RAIVA. In:FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio 

Ilustrado. Curitiba: Positivo, 2008.p.415. 

a) No cartaz, a palavra raiva se refere a 

 

(   ) uma doença.                                 (   ) um sentimento. 

b) Copie o trecho do verbete com o significado da palavra raiva presente no cartaz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

raiva  raí.va substantivo feminino 1. Doença causada por vírus que pode ser transmitida ao homem 

pela mordida de cão, gato, morcego, etc., infectado. 2. Sentimento violento de ódio: Ficou com raiva do 

colega que o empurrou. 



 

Atividades de Português – letras, sílabas e palavras    2ºANO 

1) Pinte com cores iguais a mesma palavra escrita com tipos de letra diferentes. 
 

 

 

2) Usando letra manuscrita, faça o que se pede. 

a) Copie os nomes do quadro da questão número 1, separando – os em sílabas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

b) Forme uma palavra nova com 

❖ A primeira e a última sílaba de catapora: __________________________________  

❖ A primeira e a última sílaba de sarampo:___________________________________  

Palavras com M antes de P e B 

3) Leia as palavras a seguir e descubra outras cincos palavras formadas a partir delas. 

S A R A M P O 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

RAIVA gato vacine 

AMIGO deixe cachorro 

VACINE raiva amigo 

CACHORRO amigo gato 

GATO vacine deixe 

DEIXE cachorro raiva 

R E L Ã M P A G O 

         

         

         

         

         



2º ANO LÍNGUA PORTUGUESA 

 

4) Em ambas as palavras, qual é a letra antes de P?  (   ) N          (   )  M 

NO INTERIOR DA PALAVRA, ANTES DE P E B, USA-SE A LETRA M. 

Atividades de português 

5) Pesquise em jornais, livros, revistas, palavras com M antes de P e palavras com M antes de 

B. Registre-as no quadro abaixo. 

M ANTES DE P M ANTES DE B 

 

 

 

 

 

6) Copie as frases, substituindo as imagens por palavras. 

a) Meu cachorro adora o som do . 

_____________________________________________________________________________  

b) Rex sempre corre atrás da . 

_____________________________________________________________________________  

c) A  voou assim que o cachorro foi solto. 

______________________________________________________________________________  

d) Relâmpago mordeu uma  e saiu pulando. 

_______________________________________

_______________________________________  

7) Encontre, no diagrama abaixo, palavra com 

M antes de P e B. 

M antes de P: rampa, xampu, campo, tampa 

M antes de B: lombada, umbigo, cambalhota. 

 
  



EMEF “CÉU AZUL” 
TURMA: 2º ANO  

Atividade de história  

 
 

Agora responda as questões; 

a) É possível medir o tempo? Como?_____________________________________________  

b) É possível medir o tempo sem usar o relógio?___________________________________ 

c) Cite 2 instrumentos utilizados para medir o tempo. ________________________________  

d) Explique o funcionamento de um deles. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e) Por que medir o tempo é tão importante?________________________________________  

__________________________________________________________________________  

f) Em sua casa existe algum instrumento que mede o tempo? Quais? 

______________________________________________________________________________  

 

  



EMEF “CÉU AZUL” 
TURMA: 2º ANO  

Atividade de Ciências 

SERES VIVOS 

1) Observe a imagem e os elementos que a compõem. 

 

 

 

  



NOME:_______________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA    

                                                                 SÉRIE/TURMA: 2º                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2º ANO MATEMÁTICA 

 

   

  



NOME DO ALUNO 

SÉRIE/TURMA:  2º ANO                                              PROF: Giselda Lorencini 
                                       INGLÊS 

1)  AS PALAVRAS QUE TEMOS ABAIXO SÃO TODAS NOMES DE ANIMAIS. ENTÃO, 

COMPLETE AS PALAVRAS COM AS LETRAS QUE ESTÃO FALTANDO. 

 

2) AGORA, DESENHE O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO QUE VOCÊ TEM OU O QUE GOSTARIA DE TER. CAPRICHE!!!!! 

 

 

 

 

  



Estudante realize as atividades no seu caderno. 
 

Disciplina: Arte               Data:    /     / 2020                           Série: 2º Ano 

 

REALISMO 

O grande objetivo dos pintores realistas era retratar a realidade do povo de maneira concreta e 
não uma forma ideal como nos movimentos anteriores. No Realismo se valorizava o que 
realmente era e o homem não ocupava mais o centro das narrativas. Entre os temas mais 
desejados estão à paisagem e os retratos. As cores eram sóbrias e a pincelada era livre, o que 
resultava numa representação nítida da realidade que os cercava. 
 

 “O Realismo trará sempre o sentido real das coisas, dessa forma, vamos criar um desenho 

que mostre a realidade da sua rotina na quarentena, seja criativo e não se esqueça de 

colorir. Tente criar seu desenho o mais próximo da cena real que você escolheu para sua 

atividade:” 

Exemplos: Dormindo, cozinhando, mexendo no celular, Netflix, arrumando casa, etc) 

  

  

 

 

 

https://www.infoescola.com/geografia/paisagem/

