
2° ANO – 4° EMEF “NOVA ESPERANÇA” – ANO 2021 
 

Campo de Experiência: LINGUAGENS 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos, utilizando 
cores. 
Habilidades: Conhecer os símbolos pascoais, trabalhando cores e formas. 

Profª Tainara Aparecida Maciel Menezes 

 

 

EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

2° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): Turma: _ 
 

 

 

ARTE 

A ÉPOCA MAIS GOSTOSA DO ANO SE APROXIMA, É PÁSCOA, SÃO SÍMBOLOS, CORES, 

GOSTOSURAS E MUITO SIGNIFICADO! 

VAMOS UTILIZAR A AULA DE ARTE, E RECRIAR AS ORELHINHAS DO COELHINHO, 

COLORINDO BEM BONITO, E ENVIANDO UMA FOTO PARA A TIA, USANDO A MESMA. 

LOGO ABAIXO TEMOS O MOLDE DAS ORELHINHAS, ENFEITE DO JEITO QUE VOCÊ QUISER, 

UTILIZE A CRIATIVIDADE E CORES.... 
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ALUNO(A) 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

DATA: 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): CONHECER OS NÚMEROS EM 
INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS EM INGLÊS. 

 

 
1- VAMOS CONHECER OS NÚMEROS EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO. 
OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

1- ESCREVA O NOME DOS NÚMEROS EM INGLÊS, APÓS ASSISTIR AO VIDEO 

2- ACHE OS NÚMEROS NO CAÇA PALAVRAS 
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                                  CIÊNCIAS 
          Professora: Silvana de Oliveira Borges 

 

 
Se tiver acesso, assista o vídeo no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=wvsccTzHrEc&ab_channel=AprendereBrincar 

 
ANIMAIS 

 

 
O QUE FORNECEM 

COMO PODEM SER 
UTILIZADOS PELO 

SER HUMANO. 
 

PEIXE, BOI,                                                                                           
VACA, PORCO,  
COELHO, GALINHA  
PATO, ABELHA... 

 

CARNE, LEITE, 
OVOS, BANHA, 

MEL 
 

NA ALIMENTAÇÃO 
 

CARNEIRO, BOI... 
 

LÃ, COURO, OSSOS 
 
 

NA CONFECÇÃO DE 
ROUPAS, CALÇA, DOS 

COBERTORES, 
PENTES, BOTÕES... 

 
 

CAVALO, BOI, BURRO... 
 
 

FORÇA 
 

NO TRANSPORTE DE 
CARGAS E PESSOAS 

 

ATIVIDADES: 
1 - ESCREVA O QUE CADA ANIMAL NOS FORNECE: 
A) ABELHA _________________________________________________________________ 
B) GALINHA ________________________________________________________________ 
C) VACA ___________________________________________________________________ 
D) PEIXE __________________________________________________________________ 
E) PORCO _________________________________________________________________ 
F) CARNEIRO ______________________________________________________________ 

Campo de Experiência: Vida e evolução 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF02CI04/ES) Selecionar e listar plantas e 
animais que fazem parte de seu cotidiano, descrevendo suas principais características (tamanho, forma, cor, 
fase da vida, local onde se desenvolvem etc.)  
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 2 – PESQUISE EM JORNAIS E REVISTAS IMAGENS DE ANIMAIS QUE FORNECEM CARNES, 
OVOS E COURO, E COLE NO QUADRO ABAIXO: 
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2°ANO – 4°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):__________________________________________________ 

Turma:2° ano 

 
                                  GEOGRAFIA 
 

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=68C0yB4HceI 

MINHA ESCOLA 
NA ESCOLA ESTUDAMOS, PRATICAMOS ESPORTES, BRINCAMOS, CONVIVEMOS COM OS 
COLEGAS, OS PROFESSORES E OS FUNCIONÁRIOS. • TODA ESCOLA TEM UM NOME. ESSE 
NOME TEM UMA HISTÓRIA. • AS DIVISÕES DE UMA ESCOLA CHAMAM-SE DEPENDÊNCIAS: 
SALA DE AULA, DIRETORIA, SECRETARIA, BIBLIOTECA, QUADRA DE ESPORTES, COZINHA, 
BANHEIROS ETC. • AS GRANDES ESCOLAS TÊM MUITAS DEPENDÊNCIAS E AS PEQUENAS, 
POUCAS. • NA PLANTA DA ESCOLA ESTÃO REPRESENTADAS AS SALAS DE AULA E AS 
DEMAIS DEPENDÊNCIAS. 

1. VOCÊ CONHECE SUA ESCOLA? 
 A) NOME DA ESCOLA: ________________________________________________ 

2 - COMPLETE:  

A) O DIRETOR OU A DIRETORA DA MINHA ESCOLA CHAMA-SE.  

______________________________________________________________________ 
B) ESTUDO NO ANO_________________, NO PERÍODO DA_____________________. 

 C) NA MINHA CLASSE HÁ _____________________ALUNOS.  
 D) O NOME DO MEU (MINHA) PROFESSOR (A) É_____________________________. 
3 – DESENHE SUA ESCOLA, NO QUADRO ABAIXO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo de Experiência:  O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68C0yB4HceI
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                                  HISTÓRIA 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=zoD4vhrP190 

A família é uma pequena comunidade. 
 É o primeiro grupo do qual fazemos parte.  As famílias são diferentes: podem ser grandes ou 

pequenas.  Algumas famílias, ou comunidade familiar são formadas pelo pai, pela mãe e pelos  

filhos. Em outras, os  filhos moram ou com o pai ou com a mãe. Há casos em que as crianças 

moram com os avós ou outros parentes.  Os parentes, avós paternos e maternos, tios, tias, primos e 

primas, também fazem parte da família. O sobrenome indica a que família a pessoa pertence.  Toda 

família tem sua história. Em uma família todos devem colaborar. 

1 - Responda: 

a) Qual foi o primeiro grupo do qual você fez parte? 

______________________________________________________________________ 

b) Você conhece ou faz parte de uma família que não seja formada por mãe, pai e filhos? Como 

ela é formada? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

c) Quais são os parentes que fazem parte da sua família? Desenhe – os abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência:  Mundo pessoal: meu lugar no mundo 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); As fases da vida e a ideia de temporalidade 
(passado, presente e futuro). Memória e Cronologia. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zoD4vhrP190
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Objetivos de aprendizagem: 
- Leitura de memória da letra da canção gente tem sobrenome. 
- Leitura e identificação de letras do alfabeto. 
- Escrita de nomes correspondendo ao número de letras. 
- Leitura e compreensão da letra da canção Amarelinha. 
- Escrita espontânea dos nomes estudados e de textos. 
- Leitura com identificação de semelhanças e diferenças gráficas das letras. 
- Escrita de nomes com correspondência com a primeira letra. 
- Leitura e escrita de palavras em ordem alfabética. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

HABILIDADES DA BNCC: 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética comorepresentação dos sons da 

fala. (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 
(EF12LP05) Planejar e produzir recontagens de histórias, poemas e outros textos versificados. 

. 
 

ATIVIDADES ( 05/04/2021) 
 

Abrir o livro do PAES Nº 01 nas páginas 43 e 44. Agora faça as atividades nº 1, 2, 3 e 4. 
 

ATIVIDADES ( 06/04/2021) 
Abrir o livro do PAES nº 01 nas páginas 45 e 46. Fazer as atividades nº 1, 2 e 3. 

 
ATIVIDADES ( 07/04/2021) 

Abrir o livro do PAES nº 01 nas páginas 47 e 48. Fazer as atividades nº 1, 2, 3 e 4. 

 
ATIVIDADES ( 09/04/2021) 

 
Abrir o livro didático do 2º ano. Fazer todas as atividades das páginas 25, 26 e 27, sobre alfabeto e 
ordem alfabética. 

 
ATIVIDADES ( 12/04/2021) 

Vamos abrir o livro do PAES nº 01 na página 49 e fazer as atividades nº 1, 2 e 3. 

 
ATIVIDADES ( 13/04/2021) 

Abrir o livro do PAES nº 01 nas páginas 50 e 51. Fazer as atividades nº 1, 2, 3 e 4. 
 

ATIVIDADES ( 14/04/2021) 
Abrir o livro do PAES nº 01 nas páginas 52 e 53. Fazer as atividades nº 1, 2 e 3. 

 

ATIVIDADES ( 16/04/2021) 
Abrir o livro do PAES nº 01 na página 54. Fazer as atividades nº 1, 2 e 3. 

 

Não se esqueça de enviar as fotos das páginas respondidas no meu particular. Caprichem!! 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
- Fazer contagens, ler e escrever números. 
- Resolver problemas juntando e tirando quantidades. 
- Identificar e escrever o antecessor e o sucessor de um número. 

 
 

 

MATEMÁTICA 

 

Habilidades: 
(EF02MA09) Construir sequência de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 
( EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo número de até três ordens 
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 

 
ATIVIDADES ( 07/04/2021) 

Abrir o livro didático de matemática na página 22. Fazer as atividades nº 1, 2 E 3. Contagem com o quadro 
numérico. 

 
ATIVIDADES ( 09/04/2021) 

Abrir o livro didático de matemática na página 23. Fazer as atividades nº 4, 5, 6, 7 e 8. Contagem com o quadro 
numérico. 

 

ATIVIDADES ( 14/04/2021) 
Abrir o livro didático de matemática na página 24 e fazer a atividade nº 1 ( Painéis de fotografias). 

 
ATIVIDADES ( 16/04/2021) 

Abrir o livro didático de matemática na página 25 e fazer as atividades nº 1, 2, 3 e 4. Os números na reta numérica 
( antecessor e sucessor dos números). 
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Orientações: 

▪ Ler com bastante atenção a atividade, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor via 
whatsapp no particular. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
Objetivos de aprendizagem: Produzir um desenho através do colega. 

Habilidades: 

(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. 

 
ATIVIDADE (05/04/2021) 

 
Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

 
O objetivo dessa dinâmica é exaltar as qualidades, ou apontar falhas e melhorar a socialização, porém, como 
estamos em tempo de pandemia e cada um na sua casa, é uma ótima atividade para fazer com os responsáveis, 
um colega, um irmão, para criarem um vínculo e uma confiança a mais entre vocês. 

 
Metodologia 

 
Os materiais necessários são: papéis e canetas. 

 
Para realizar a dinâmica, basta colar um papel na frente e um nas costas do colega. O colega de trás vai 
produzindo um desenho, escrevendo algo e o da frente vai ter que tentar acompanhar o que o colega fará. 
Quando iniciar a atividade, a pessoa que fará o desenho, terá que dar alguma dica para facilitar na hora de 
realizar o desenho. (se é um desenho, uma palavra, se é um objeto ou algo do tipo) 

 
Fonte do texto: Atividades recreativas para divertir as crianças da Educação Infantil (escolaeducacao.com.br) 

Fonte da foto: (1) Brincadeira " Desenho nas costas" - YouTube 

https://escolaeducacao.com.br/atividades-recreativas/
https://www.youtube.com/watch?v=AewhggUV6WU

