EMEF “ CÉU AZUL”
7ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL I
2º ANO

ALUNO (A):

__________Turma:

PROFESSORES: TIA YOLIRES/TIA APARECIDA/TIA FLÁVIA/TIO CRISTIANO/TIO
JORGE
A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS.
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS.
CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES.
ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!

EMEF “CÉU AZUL”
7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Nome do Aluno (a):____________________________________________________________
Turma: 2º ANO A e B
Componente: Curricular: Língua Portuguesa
Habilidades:
(EF12LP18) Apreciar textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras,
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e
fruição.
(EF02LP03) Copiar textos breves mantendo suas características e voltando para o texto sempre
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras
e pontuação.
(EF12LP01/ES) Ler palavras novas, com precisão na decodificação, em textos significativos, como
cantigas regionais e nacionais, parlendas, letras de músicas, textos informativos, entre outros.

DE OLHO NO TEXTO
1 – RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO MARCANDO UM X NA RESPOSTA CORRETA:
A – QUAL É O TITULO DO TEXTO?
(

) O REI DA FLORESTA

(

) A COROA DO REI

(

) O MENINO E A ÁRVORE

B – O QUE O MENINO FAZIA COM AS FOLHAS DA ÁRVORE.
(

) MÁSCARA

(

) COROA DE REI

(

) ROUPA DE PRINCÍPE

C – QUANDO FICAVA CANSADO O QUE O MENINO FAZIA:
(

) COMIA TODAS AS FRUTAS.

(

) REPOUSAVA SOBRE A SOMBRA.

(

) ABRAÇAVA A ÁRVORE.

D – A ÁRVORE AMAVA TANTO O MENINO QUE ERA:
(

) EGOISTA

(

) FELIZ

(

) TRISTONHA

(

) MEDROSA

2 - FORME PALAVRAS COMBINANDO AS SÍLABAS ABAIXO. QUERO VER VOCÊ CONSEGUIR.

FESTA JUNINA COM LÍNGUA PORTUGUESA

USANDO O ALFABETO MÓVEL MONTE O NOME DAS FIGURAS DAS FESTAS JUNINAS.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
LISTA DE PALAVRAS

12345-

678910 -

MATEMÁTICA - 7º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs.
Nome do Estudante Completo /2º Ano: ______________________________________
Professora: Yolíres Francisco.
HABILIDADES: EF01MA04 - Representação da quantidade de elementos de uma coleção (leitura, escrita
simbólica e comparação de números até pelo menos 100).

HISTÓRIA
Habilidades: (EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria
experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns
objetos são preservados e outros são descartados.
Objetivos: Identificar os objetos e materiais que podem ser reciclados.
Aluno (a): _____________________________________________________________________

2-PINTE AS CAIXAS SELETIVAS DE ACORDO COM A LEGENDA:

GEOGRAFIA
Habilidades: (EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes
usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade
e do campo.

Aluno (a): _____________________________________________________________________
1 - Faça a leitura:

Solo
Solo, do latim solum, é um termo que se refere à superfície inferior de certas coisas. Pode se dizer
que o solo é a superfície da Terra (a parte mais superficial da crosta terrestre) bem como o local onde
se plantam as sementes para as atividades agrícolas. O solo, mais do que simplesmente a
camada superficial da Terra, é conceituado como o substrato terrestre que contém matérias orgânicas
e
é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante
do intemperismo e da decomposição das rochas. É o material orgânico ou mineral inconsolidado
na porção superior da crosta terrestre que serve de base para todas as atividades socioespaciais
e naturais.
Tipo de solo características
Arenoso: é permeável proporcionando facilmente a infiltração da água. É pobre em nutrientes.
Não é adequado à plantação.
Argiloso: esse tipo de solo possui partículas muito pequenas, por isso retém a umidade do solo.
É uma terra úmida e macia. Algumas plantas se adaptam a este tipo de solo.
Humífero: o solo humífero é rico em nutrientes e adequado para o plantio em geral. É proveniente
da decomposição de restos de seres vivos. É arejado, permeável e fofo.
Calcário: consistência granulosa como areia. É muito utilizado na agricultura, pois é extremamente
fértil e rico em nutrientes para as plantas.
Responda as questões de acordo com o texto:
a) Tipo de solo que retém pouca água; raramente as plantas conseguem se desenvolver.

b) Nesse solo a água é absorvida mais lentamente e ele se mantém úmido.

c) Solo que mantém em sua composição muito material orgânico, além da areia e da argila.

d) Qual desses solos é o mais apropriado para o cultivo de hortaliças e plantas de jardim?
Porquê?

CIÊNCIAS
Habilidades: (EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida
de

plantas em geral.

Objetivos: Compreender e refletir sobre sua importância da água , do sol na vida das plantas.
Aluno (a): _____________________________________________________________________
1 - Faça a leitura:
O Sol ilumina e aquece o planeta Terra. A luz solar é fundamental para a produção de alimento das
plantas. Sem a luz solar, as plantas não produziriam seu alimento, e com isso, não haveria oxigênio
para os demais seres vivos.

TEACHER (PROFESSOR): CRISTIANO NOGUEIRA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: LÍNGUA INGLESA.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: PETS – ANIMAIS DOMESTICOS. OUVIR, FALAR, LER E
ESCREVER EM LINGUA INGLESA, EM SITUAÇOES CONTEXTUALIZADAS E
SIGNIFICATIVAS.
Vídeo para pronuncia:
PETS = ANIMAIS DOMESTICOS.
1- VAMOS PRATICAR A ORALIDADE, DIZENDO OS NOMES DOS PETS.
CAT = GATO
FISH = PEIXE
RABBIT = COELHO
SNAKE = COBRA
DOG = CACHORRO
.
1- PREENCHA COM AS LETRINHAS QUE ESTÃO FALTANDO, NOS NOMES DOS PETS E
DEPOIS VAMOS PINTAR BEM BONITO.

2- WHAT IS YOUR FAVORITE PET? (QUAL É O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇAO FAVORITO?)
RESPONDA DESENHANDO AQUI EMBAIXO.

ARTE

2º ao ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas –CAPs
Profª: Alceni
Aluno (a) _____________________

A

Campo de Experiência: ARTES
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS, UTILIZANDO A MATERIALIDADE E
A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR A SUSTENTABILIDADE, REAPROVEITANDO MATERIAIS
RECICLAVEIS.
Habilidades: EF69AR06-ES

construção de brinquedos com uso de sucata favorece a conscientização, a pesquisa, a
construção, a criatividade, a imaginação e a viabilidade. A criação de um brinquedo a partir
de sucata leva à aprendizagem, conhecimento, troca de interações sociais, alegria, respeito mútuo
e cooperação.
Vamos realizar esta atividade de ARTE com base nesta frase:
MEU AMIGO ROBÔ
Vamos construir um robô com material reciclável que temos em casa, tipo:









Embalagens de iogurte
Caixa sapato
Rolinhos de papel higiênico
Caixa sabonete
Garrafas pet
Tampinhas diversas
Caixa leite
Papel diversos, etc..

Basta ter muita criatividade e imaginação!
Façam devagar, com bastante capricho!!
Alguns Exemplos:

Habilidade: (EF12EF05-01/ES) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos
comuns a esses esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e motoras por
meio de atividades lúdicas e criativas.

JOGO DE SALTAR (ESPORTE DE MARCA)

Objetivo: Experimentar movimentos de saltos
Material: Cordas compridas

1- Inicie a aula com a brincadeira “metrinho”, conhecida por boa parte dos alunos. Coloque no
chão duas cordas paralelas a uma distância pequena entre elas. Em seguida, peça aos
alunos que corram na direção da primeira corda, saltam-na e tentem colocar ospés no cheio
após a segunda corda. A distância entre as cordas pode ser aumentada gradativamente, mas
com o cuidado de não haver desmotivação devido o espaçamento entre elas.
2- Para a caracterização do salto no plano vertical, utilize a brincadeira de bater corda (pular
corda). Organize os alunos em pequenos grupos para que não haja uma espera exagerada
durante a participação deles durante a atividade. Incentive os alunos a explorar essa
brincadeira, bem como desenvolvê-la com cantigas conhecidas deles.

