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2.º Ano

acutivapuacu.blogspot.com

Vamos descobrir?
Veja na canção da
próxima página!

fernandoraposo.blogspot.com

Você conhece a
Boneca Emilia?

Coordenadoria de Educação

1.ª SEMANA

Emília é uma das personagens criadas por Monteiro Lobato.
Ela é uma boneca de pano muito sapeca e tagarela, que pertence à menina Narizinho.
Mas Narizinho é uma outra personagem...
2
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ATIVIDADE 1

Mas a partir do momento

Nasceu uma menina valente
Emília, a Boneca-Gente
Nos primeiros momentos de vida
Era toda desengonçada
Ficar em pé não podia, caía

E tagarelou, tagarelou a falar
Tagarelou, tagarelou a falar
Ela é feita de pano
Mas pensa como um ser humano
Esperta e atrevida
É uma maravilha
Emília, Emília

Não conseguia nada...
Emília, Emília, Emília
Emília, Emília, Emília

4.º BIMESTRE / 2012

Pano, linha e agulha

Emília tomou uma pílula

2.º Ano

De uma caixa de costura

Que aprendeu a andar

projetomemoria.art.br

Baby Consuelo

Emília, Emília, Emília

Emília, Emília, Emília
Para cada história, ela tem um plano
Inventa mil ideias, não entra pelo cano
Ah, essa boneca é uma maravilha!

3
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ATIVIDADE 2

( ) um gato de botas.
( ) um soldadinho de chumbo.

desenhossitio.blogspot.com

1. A música fala de

( ) uma boneca de pano.
2. Que materiais foram utilizados para fazer a Boneca Emília?

3. Procure no dicionário o significado da palavra tagarela.
_____________________________________________________________________

2.º Ano

_____________________________________________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

_____________________________________________________________________

4. O texto diz que Emília
( ) é esperta e atrevida.
( ) é alegre e extrovertida.
( ) não sabe nada da vida.

4

ATIVIDADE 3
Coordenadoria de Educação

Que tal visitar a Sala de Leitura de sua escola?
Registre suas descobertas e faça um desenho bem bonito! Seu Professor vai ajudá-lo.

diariotec.blogspot.com

Vá à Sala de Leitura de sua escola e pesquise sobre outros personagens criados por Monteiro
Lobato.

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

2.º Ano

__________________________

4.º BIMESTRE / 2012

__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
5

ATIVIDADE 4

desenhossitio.blogspot.com

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

escolaegon.blogspot.com

escolabolshoi.com.br

Coordenadoria de Educação

Na Sala de Leitura você descobriu muitas coisas legais sobre Monteiro Lobato. Agora, escreva o
nome dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo.

6

ATIVIDADE 5
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Observe a capa do livro, abaixo. Procure descobrir onde estão escritas as informações que
completam a ficha.

 Título do livro:
______________________________________
______________________________________
 Personagem que aparece na capa:
livrariaunesp.com.br

_______________________________________

_________________________________________
_________________________________________
 Nome da editora:

2.º Ano

 Assunto principal do livro:

4.º BIMESTRE / 2012

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

Autor
Baseado na obra de Monteiro Lobato
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magazineluiza.com.br
dkza.com.br
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submarinofinance.com.br

2.º Ano
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lomafe.com.br
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brazodonorte.olx.com.br

minhabiblioteca.zip.net

Emília fez uma grande confusão na cozinha. Encontre, no diagrama, o nome dos objetos abaixo
e escreva nos lugares certos.
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ATIVIDADE 6

8

nikoska.com

ATIVIDADE 7

hippo.com.br

Copie, substituindo os desenhos por palavras e descubra o nome da receita e seus ingredientes.
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Emília resolveu experimentar uma de suas receitas!

sem ir ao
leitecondensado.com

.

Modo de fazer:

4.º BIMESTRE / 2012

de

.

agracadaquimica.com.br

4

de

2.º Ano

1

.

portcasa.com.br

1 lata de

HUMMMM... QUE DELÍCIA!!!

Misture bem todos os ingredientes.
Depois, passe margarina nas mãos e faça pequenas bolinhas.
Passe asbolinhas no chocolate granulado e sirva-se a vontade.
brasillewiscarroll.blogspot.com

tudofacilerapido1.blogspot.com

emporiumsaopaulo.com.br

jornaldosamigos.com.br

camaquadistribuidora.com.br

Ingredientes:

9

minhabiblioteca.zip.net

Escreva o nome de 6 objetos que podem
estar guardados dentro do meu baú.
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ATIVIDADE 8

2. _____________________________

4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________

4.º BIMESTRE / 2012

3. _____________________________

2.º Ano

minhabiblioteca.zip.net

1. _____________________________

Agora, escolha um objeto do baú da Emília e escreva uma frase sobre esse objeto.
____________________________________________________________________________
10

Emília foi conhecer uma fábrica de bonecas.

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

sweetmilly.blogspot.com

lulupinheiro.blogspot.com

Terça-feira

Segunda-feira

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 9

A fábrica produziu a mesma quantidade de bonecas nos dois dias?

SIM

NÃO

Quantas bonecas ela foram produzidas nos dois dias? _________________

11

19

quinta-feira

24

16

sexta-feira

21

19

sábado

18

15

15 + 19 =

4.º BIMESTRE / 2012

15

2.º Ano

quarta-feira

TOTAL

lulupinheiro.blogspot.com

SENTENÇA MATEMÁTICA

DIAS

Coordenadoria de Educação

Veja a produção de outros dias e complete a tabela.

sweetmilly.blogspot.com

ATIVIDADE 9

12
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4 - Escreva o número 6 no encontro das duas
linhas indicadas pelas setas.
2.º Ano

3 - Pinte de vermelho o encontro das duas
linhas indicadas pelas setas.

2 - Pinte de azul a coluna marcada pela seta.

jeanpaulolopes.blogspot.com

1 - Pinte de verde a linha marcada pela seta.
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ATIVIDADE 10

13

5 - Pinte o caminho de cada personagem com uma cor diferente.

A

Observe a tabela ao lado.

B

2.º Ano

2

b) O carro está na linha ____ e na coluna
_____.

D

1

6 - Descubra o segredo e complete.
a) A flor está na linha 3 e na coluna D.

C

carros-rebaixados.com

globomarcas.com.br

minhabiblioteca.zip.net
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Depois, desenhe uma estrela no ponto onde eles se encontrarão.

4.º BIMESTRE / 2012

ATIVIDADE 10

3

c) A bola está na linha ____ e na coluna ____.
d) A estrela está na linha ____ e na coluna
____.

4

14
sportv.globo.com

blog.maismemoria.net

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 11
Emília visitou o país da Matemática e fez muitas descobertas!
placa

barra

somatematica.com.br

Você pode trocar:

por

uma dezena
2.º Ano

dez unidades

por

dez dezenas

4.º BIMESTRE / 2012

minhabiblioteca.zip.net

cubinho

uma centena

1 - Agora, complete:
a)

Uma placa é formada por _______ barras.

b)

Uma placa é formada por _______ cubinhos.
15

2 - Usando o material dourado, represente os números abaixo:
Coordenadoria de Educação

a) 9 dezenas e 8 unidades

Você formou o número _______ .

b) 8 dezenas e 5 unidades

Você formou o número _______ .

2.º Ano

c) 7 dezenas e 2 unidades

4.º BIMESTRE / 2012

Você formou o número _______ .

d) 5 dezenas e 9 unidades

Você formou o número _______ .
16

Narizinho,

a) Quem escreveu o bilhete? ____________________.

b) Para quem o bilhete foi escrito? ________________

Volto às 10 horas.
c) Porque a pessoa escreveu o bilhete?
____________________________________________

Um beijo,
Emília.

2.º Ano

____________________________________________
d) Quando o bilhete foi escrito?
____________________________________________

15/ 10/ 2010.

e) Marque, no relógio, a hora em que Emília voltará para casa.

4.º BIMESTRE / 2012

Já arrumei o meu
quarto.

mundodositio.globo.com

communicationadvisors.com

Fui brincar com
Pedrinho no jardim.

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 12

17

piscateca.blogspot.com

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

fabulasdelobato.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 13

Fonte: fabulasdelobato.blogspot.com
Adaptação: Marco Aurélio Vasconcelos
Santoro Francisquini.

& Rosangela

18
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1 - Quem são os personagens que aparecem na história?
___________________________________________________________________________
2 - Qual o assunto do texto?
___________________________________________________________________________
3 - O que o Visconde estava fazendo embaixo da árvore?
___________________________________________________________________________
4 - O que aconteceu quando o Visconde descobriu que estava sentado em cima do formigueiro?
5 - Onde aconteceu esta cena?
___________________________________________________________________________
6 - Desenhe um outro final para a história.

4.º BIMESTRE / 2012

___________________________________________________________________________

2.º Ano

biblio-edu.blogspot.com

ATIVIDADE 14

19

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano
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knastradaemilia.blogspot.com

musicadogol.blogspot.com

ATIVIDADE 20
Vamos montar a Emília?

20

21
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2.º Ano
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ATIVIDADE 15
Coordenadoria de Educação

Observe, com atenção, a ilustração.
Responda oralmente às perguntas. Depois,
crie uma história.
 Quem é essa personagem?
 Como ela é?
 Onde ela está?

____________________________________

 O que ela está fazendo?

____________________________________
____________________________________

knastradaemilia.blogspot.com

____________________________________
____________________________________

2.º Ano

____________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
22

ATIVIDADE 16

indusfios.com.br

Veja:
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Você já sabe que podemos medir a linha, a fita e a lã usando uma fita métrica.

pt.dreamstime.com

Para fazer a boneca Emília, Dona Benta usou tecido, linha, fita, lã, entre outros materias.

Podemos usar a fita métrica ou nossa régua escolar para medir objetos.

ua.all.biz

____ centímetros

depositosaomarcos.com.br

depositosaomarcos.com.br

clarkcraft.co.uk

_____ centímetros

_____ centímetros

jeanpaulolopes.blogspot.com

_____ centímetros
koopjpm.org

4.º BIMESTRE / 2012

Agora, usando a fita métrica ou a sua régua escolar, determine a medida dos objetos abaixo.

2.º Ano

menor do metro. Um metro mede 100 centímetros.

morangoouchocolate.blogspot.com

Lemos os números acima usando a palavra centímetros que é uma parte

23

ATIVIDADE 17
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1 - Dona Benta comprou 20 metros de tecido para fazer a boneca Emília, mas usou apenas 7 metros.
Quantos metros de tecido sobraram?
Mostre como você pensou.

2 - Dona Benta comprou também 15 metros de fita vermelha e 8 metros de fita amarela. Quantos metros
de fita Dona Benta comprou ao todo?

Veja.

1 metro – 10 centímetros = 90 centímetros. Ou 100 – 10 = 90

4.º BIMESTRE / 2012

3 - Vamos representar 1 metro usando a placa da centena. Cada unidade será 1 centímetro.

2.º Ano

Mostre como você pensou.

Agora, complete as sentenças e resolva:
fge.if.usp.br

1 metro – 20 centímetros = ____________________
1 metro – 60 centímetros = ______________________
1 metros – 30 centímetros = _____________________
1 metro

10 centímetros

1 metro = 50 centímetros + _______ centímetros.

24

ATIVIDADE 18
Coordenadoria de Educação

são escritas com S, mas possuem o som de Z.

rosascraps.ucoz.com

jornaldaturma31.blogspot.com

2.º Ano

danielpires93.blogspot.com

imagensdahora.com.br

maniadachina.com

sanremo.com.br

Complete com as letras que faltam.

conexaom12.blogspot.com
jessicabritomacedo.blogspot.com

4.º BIMESTRE / 2012

acutivapuacu.blogspot.com

Emília visitou o País da Ortografia e descobriu que muitas palavras

25

br.bestgraph.com

volobuef.tripod.com

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

todaperfeita.com.br

joselaerciodoegito.com.br

vaidartudocertosp.com

fernandoraposo.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

cozinha.moreinfo.com.br

lojaguacira.com.br

plantasonya.com.br

ATIVIDADE 19

26

2.º Ano

fernandoraposo.blogspot.com

4.º BIMESTRE / 2012

É só por uma bola
no seu nariz!

acutivapuacu.blogspot.com

Quer ver a foca ficar
feliz?

Coordenadoria de Educação

2.ª SEMANA

Brincando com poesias de
Vinícius de Moraes!
27

ATIVIDADE 1
Coordenadoria de Educação

Vamos conhecer um pouco da obra de outro
autor de músicas e histórias infantis.
A imagem mostra a capa de um livro. Observe e
responda:
a) De que autor estamos falando?
________________________________________
artedaaprendizagem.blogspot.com

b) Qual o nome dado a esse CD de músicas
infantis?
________________________________________

d) Na capa do CD, que figuras de animais você
vê? Liste-os aqui:
__________________

___________________

__________________

___________________

A Arca de Noé de Vinícius de Moraes

__________________

___________________

Estilo: Música Brasileira

e) Que elementos da natureza você observa?

Gravadora: UNIVERSAL
Selo: Polygram
Ano:1980

__________________

___________________

__________________

____________________

2.º Ano

________________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

c) A partir das imagens da capa, é possível saber o
tema principal das músicas?

28

ATIVIDADE 2
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1- O texto que você acabou de ler é uma
( ) receita.
( ) letra de canção.
( ) quadrinha.
Quer ver a foca
Ficar feliz?

2 - Complete.

É por uma bola

a) Título do texto: _______________________

No seu nariz.

b) Nome do autor: ______________________
_____________________________________

É dar a ela

3 - O que é preciso fazer para a foca ficar
feliz?

Uma sardinha.

_________________________________

Quer ver a foca

4 - E para a foca bater palminha?

Fazer uma briga?

_________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

Bater palminha?

2.º Ano

Quer ver a foca

É espetar ela
Bem na barriga!
Vinícius de Moraes
einsf.blogspot.com

5 - O que acontece quando espetam a
foca bem na barriga?
__________________________________

29

ATIVIDADE 3
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1 - Complete a letra da canção com as palavras que estão ao lado.

A _____________
Quer ver a __________
Ficar ____________?
É por uma ____________
No seu ______________.

Bater ________________?
2.º Ano

É dar a ela
Uma ______________.

4.º BIMESTRE / 2012

Quer ver a foca

Quer ver a foca
É espetar ela
Bem na _______________!

Vinícius de Moraes

galeria.colorir.com

Fazer uma ___________?
30
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ATIVIDADE 3

2 – Procure, na letra da canção, palavras que rimam com:

feliz
briga

gartic.uol.com.br

palminha

3 – Procure, no quadro, as palavras ao lado:

U

W

E

R

X

U

Z

Q

M

G

N

V

S

O

N

H

O

Y

L

A

H

K

Y

B

N

K

L

W

J

L

o

_________________________

A

V

L

I

N

H

A

O

O

I

o

_________________________

C

G

T

U

X

N

K

L

A

N

S

A

R

D

I

N

H

A

N

H

o

_________________________

Q

E

Y

C

B

U

I

O

I

A

o

_________________________

F

A

R

I

N

H

A

Z

N

N

o

_________________________

A

Q

W

R

T

U

N

L

H

Q

o

_________________________

A

R

A

N

H

A

I

K

A

N

2.º Ano

4 – agora, escreva as palavras que
você encontrou:
o _________________________

4.º BIMESTRE / 2012

ARANHA – FARINHA – GALINHA – JOANINHA - LINHA – SARDINHA – SONHO – UNHA

31
o

_________________________

Coordenadoria de Educação

nikoska.com

ATIVIDADE 4

1. Para completar o desenho da foca, você
ligou os números de _____ a ______.
Atenção!
Na ordem crescente, os
aumentam do maior para o menor.

números

Na ordem decrescente os números vão do
maior para o menor.

4 - Qual foi o maior número par que você
circulou? ____________
5 - E o menor? ____________
6 - Circule de verde, os números ímpares.

2.º Ano

3 - Volte ao desenho da foca e circule de
vermelho os números pares.

4.º BIMESTRE / 2012

2 - Para completar a foca, os números foram
arrumados na ordem ___________

7 - Qual foi o maior número ímpar que você
circulou? ______________
8 - E o menor?________________
32
einsf.blogspot.com

Glu! Glu!
Glu!

Glu! Glu! Glu!

ATIVIDADE 5
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O Peru

Abram alas pro Peru!
O Peru foi a passeio
Pensando que era pavão
Tico-tico riu-se tanto

gibarbosa1.blogspot.com

Que morreu de congestão
O Peru dança de roda

• Título da letra de canção: ______________________

Numa roda de carvão

• Autor: _____________________________________

Quando acaba fica tonto

1 - Quem o Peru pensava ser quando saiu para passear?
________________________________________________________________________________
2 - O que aconteceu com o tico-tico quando viu o Peru passar?

2.º Ano

Vinicius de Moraes

4.º BIMESTRE / 2012

De quase cair no chão. [...]

________________________________________________________________________________
3 - O que faz o Peru ficar tonto?
________________________________________________________________________________
4 - Encontre, no texto, o nome de três aves.
Escreva-os aqui.

33
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ATIVIDADE 6
Os bichos e suas casas
A casa dos bichos é seu abrigo.
Nela, eles se protegem do frio, da chuva, do vento e do Sol.
Há muitas formas de abrigo.
O caracol, no jardim, possui uma concha enrolada, onde se recolhe quando lhe tocamos as
antenas com o dedo, ou quando se sente em perigo.
O jabuti também usa seu casco como abrigo, encolhendo-se todo lá dentro, quando
assustado.
como a aranha e o bicho-da-seda. O João-de-Barro também constrói sua casa usando o barro.

Registre as descobertas no seu caderno!

2.º Ano

Procure, na Sala de
Leitura, este livro e
faça novas descobertas
sobre esta história!

fernandoraposo.blogspot.com

todaoferta.uol.com.br

(Samuel Murgel Branco. O ambiente da nossa casa. Ed. Moderna)

4.º BIMESTRE / 2012

Alguns bichos têm casas muito interessantes. Há bichos que tecem suas próprias casas,

34
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• Autor: ____________________________________________________
• Editora: ___________________________________________________

Agora, responda às perguntas,
de acordo com o texto
que você leu.

________________________________________________________________________________
b) O que acontece com o caracol quando ele se sente em perigo?
________________________________________________________________________________

2.º Ano

a) Por que a casa dos bichos é considerada o seu abrigo?

4.º BIMESTRE / 2012

• Título do texto: _____________________________________________

fernandoraposo.blogspot.com

acutivapuacu.blogspot.com

ATIVIDADE 7

c) Dos bichos que aparecem na história, qual tece sua própria casa?
________________________________________________________________________________
d) Que animal constrói sua casa usando o barro?
________________________________________________________________________________
35

Descubra os cômodos da casa e complete a cruzadinha.
a) Lugar em que a mamãe faz comida.

Coordenadoria de Educação

nikoska.com

ATIVIDADE 8

b) Nele eu encontro minha cama.
c) Lugar em que recebo as visitas.
d) Lugar em que eu tomo banho.

C
A

c
d

S
A

_______________________________________________________
Pinte a imagem ao lado, usando a legenda das formas geométricas:

círculo vermelho

picasaweb.google.com

triângulo azul

2.º Ano

b

4.º BIMESTRE / 2012

call-construtora.com.br

a

quadrado amarelo

retângulo verde

36

ATIVIDADE 9
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Devemos economizar os recursos que vêm da natureza. A energia elétrica na nossa casa é um deles.
Nossa! A família que aparece na figura está
com muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo.
Você acha que eles estão desperdiçando
muita energia?
Onde

você

percebe

esse

desperdício?

Registre com frases:
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
Agora, dê uma dica de como podemos
economizar energia.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

acutivapuacu.blogspot.com

Light.com.br/pronai

2.º Ano

____________________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

____________________________________________
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13
16
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17

4.º BIMESTRE / 2012

9

2.º Ano

7

ongfraterna.blogspot.com

ATIVIDADE 10
Ligue cada chave à porta correta:

38

A HORA DE DORMIR
Quando acabo de brincar
Na cama vou me deitar.

Se um dos sapatos esqueço
Mesmo assim logo adormeço!

Coordenadoria de Educação

fernandoraposo.blogspot.com

acutivapuacu.blogspot.com

ATIVIDADE 11

a) A que horas você costuma dormir? ________________________________________
b) Com quem você dorme? _______________________________________________
c) O que você faz antes de dormir? _________________________________________

mundoinfantilemcores.spaceblog.com.br

2.º Ano

1:00

4.º BIMESTRE / 2012

aulasdeinglescriativas.blogspot.com

Escreva, na cruzadinha, a hora que está marcada em cada relógio.

39
br.freepik.com

aevangelista.wordpress.com

blogdostemplarios.blogspot.com

br.freepik.com

Mariana pegou o celular.
Mariana ligou para Ana.

abalossismico.blogspot.com

1 - Junte as frases, usando e , como no exemplo:

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 12

Mariana pegou o celular e ligou para Ana.
Juliana colocou o tênis.
a

Juliana foi caminhar na praia.

b

O motorista entrou à direita.

_________________________________________________________________

2.º Ano

O motorista ligou a seta.

4.º BIMESTRE / 2012

_________________________________________________________________

Rodrigo subiu a escada.
c

Rodrigo trocou a lâmpada da sala.

_________________________________________________________________
40
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acutivapuacu.blogspot.com

ATIVIDADE 13

Onde mais pode ser?
Reescreva a frase, substituindo o que está sublinhado.
Marcelo joga bola na quadra.
a

__________________________________________________________________
Gabriela corre na praia.

__________________________________________________________________

c

__________________________________________________________________

Marco dança na festa.
d

2.º Ano

Daniela comprou carne no mercado para o churrasco.

4.º BIMESTRE / 2012

b

__________________________________________________________________
Luís brinca de carrinho na casa de Roni.

e

__________________________________________________________________

41

Coordenadoria de Educação

Procure, no quadro abaixo, as palavras que completam as frases.

camisa – Leonardo – cidade – Gabriel – Globo Repórter – pavê
a) Mariana nasceu na _____________________ do Rio de Janeiro.
b) No time de futebol da turma 1202, no lugar de ________________ entrou o _________________.
d) Quem viu o _________________________________ na sexta-feira?
e) Gustavo comeu um pedaço de ____________________ de chocolate.
Observe o início das frases do exercício anterior. A letra utilizada no início de cada frase foi
( ) maiúscula.
3.

(

) minúscula.

Crie um início para as frases. Lembre-se da letra que deve usar para começá-las!
a)

_____________________________________________ pálida de medo.

b)

______________________________________________na feira.

c)

______________________________________________um livro de Vinícius de Moraes.

d)

______________________________________________a porta da sala.

2.º Ano

2.

conpar.blogspot.com

c) Rafael quer uma _____________________ do seu time.

4.º BIMESTRE / 2012

1.

nikoska.com

ATIVIDADE 14

42

1 - Vamos completar o quadro da centena:

Coordenadoria de Educação

linha

O sucessor é o
número que vem
depois do
número dado.

3
23
45

O antecessor é
o número que
vem antes.

50

80
acutivapuacu.blogspot.com

74
92

2 - Use o quadro da centena e determine o antecessor e o sucessor dos números abaixo:
39

11

12
48

25

4.º BIMESTRE / 2012

1

coluna

2.º Ano

ATIVIDADE 15

69
83

43

Daniel ajuda seu pai na loja de consertos de bicicletas e de velocípedes.
Coordenadoria de Educação

1 bicicleta tem ______ rodas.

1 velocípede tem ______ rodas.

Ajude Daniel a colocar as rodas nas bicicletas e registre as quantidades..
2 bicicletas têm ______ rodas.

____ bicicletas têm ______ rodas.

____ bicicletas têm ______ rodas.

2.º Ano

how-to-draw-funny-cartoons.com

Veja esses objetos e complete.

4.º BIMESTRE / 2012

ATIVIDADE 16

____ bicicletas têm ______ rodas.

____ bicicletas têm ______ rodas.

44

Agora, conte e complete com a quantidade de rodas dos velocípedes.
Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 16

2 velocípedes têm ______ rodas.

___ velocípede têm ______ rodas.

___ velocípede têm ______ rodas.

2 rodas
+ 2 rodas
ou 3 X 2 = 6

+ 2 rodas = 6 rodas

Lemos: três vezes dois é igual a seis

3 rodas
+ 3 rodas
ou 3 X 3 = 9

+

3 rodas = 6 rodas

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

____ velocípede têm ______ rodas.

Lemos: três vezes três é igual a nove

Encontre o resultado das multiplicações.
2 x 4 = ____

2 x 6 = ____

2 x 5 = ____

2 x 7 = _____

2 x 8 = ____

3 x 5 = ____

3 x 7 = ____

3 x 4 = ____

3 x 8 = _____

3 x 6 = ____

45

ATIVIDADE 17

Coordenadoria de Educação

30
14
7
100
29
30

32
7

14

42

7

64

25
32

2.º Ano

25

100

14

Pinte apenas os números indicados pela sentença:







Sou o 25.
Me adicionaram 7 unidades.
Fui multiplicado por 2.
Perdi 5 dezenas.
Me dividiram pela metade.
Me adicionaram 2 dezenas e 3 unidades.

SOU O

4.º BIMESTRE / 2012

istockphoto.com

64

.

46
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ATIVIDADE 18
Escreva um bilhete para alguém da sua família, informando que você foi brincar na casa de um
amiguinho da escola.

• a data;
• para quem você está escrevendo o bilhete;
• o que você precisa informar;
• lembre-se de assinar o bilhete.

_______________________
_______________________
_______________________
2.º Ano

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

mundodositio.globo.com

_______________________

4.º BIMESTRE / 2012

Não se esqueça de informar:

47
piscateca.blogspot.com

2.º Ano

4.º BIMESTRE / 2012

E eu, as histórias
da Bruxa Onilda!

acutivapuacu.blogspot.com

fernandoraposo.blogspot.com

Adoro a história do
Cabelo de Lelê!

Coordenadoria de Educação

3.ª SEMANA

O Cabelo de Lelê e as trapalhadas da
Bruxa Onilda...
48

ATIVIDADE 1
Coordenadoria de Educação

O cabelo de Lelê

Lelê não gosta do que vê.
̶ De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer.
Joga pra lá, puxa pra cá... Jeito não dá, jeito não tem.
̶ De onde vem tantos cachinhos?
A pergunta se mantém.

[...] Lelê descobre a beleza de ser como é. Descobre que em cada
cachinho do seu cabelo existe um pedaço de sua história.
Lelê olha novamente o seu cabelo... Lelê vai à vida, vai ao vento, brinca e

2.º Ano

sabido, que tudo aquilo pode explicar.

4.º BIMESTRE / 2012

Fuça aqui... Fuça lá... Mexe, remexe até encontrar o tal livro muito

solta sentimento. Olha o cabelo de suas amigas e gosta do que vê. E você?
Valéria Belém
Ilustrações: Adriana Mendonça
Companhia Editora Nacional
Adaptação: Marco Aurélio Vasconcelos & Rosângela
Santoro Francisquini

49
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ATIVIDADE 2

1 - Quem é a personagem principal da história?
_________________________________________________________________________
2 - O que a menina queria saber?
__________________________________________________________________________
3 - Como a menina descobriu que em cada cachinho do seu cabelo existia um pedaço de sua
história?
___________________________________________________________________________
) não gostava do seu cabelo.

(

) gostava do seu cabelo.

5 - O que aconteceu no final da história?
___________________________________________________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

(

2.º Ano

4 - No início da história, Lelê

6 - E você, gosta do seu cabelo? Por quê?
___________________________________________________________________________
7 - Que outro final você daria para a história?
___________________________________________________________________________

50

2.º Ano

Observe as cenas e forme frases de acordo com a história de Lelê.

4.º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 3

51

ATIVIDADE 4

blogdoturca.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

Lelê é muito vaidosa e vai sair com sua mãe para comprar novas tiaras para os cabelos. Lelê vai
levar o dinheiro que ganhou de seu avô. Veja quanto Lelê tem:

CENTENA

DEZENA

UNIDADE

d) Se Lelê ganhar mais 1 real, com quanto de dinheiro ela vai ficar? _____________
e) Se Lelê ganhar mais 1 nota de 10 reais, com quanto ela vai ficar? _________
f) E se ela ganhar mais 3 notas de 5 reais, com quanto vai ficar? _________

4.º BIMESTRE / 2012

c) Coloque o numeral formado no Quadro Valor de Lugar.

2.º Ano

guilhermemaio.com.br

b) Como lemos esse valor? ________________________________________

vacadodemonho.blogspot.com

a) Quanto Lelê ganhou de seu avô? ______________

g) Usando apenas notas de 10 reais e moedas de 1 real, desenhe os valores abaixo:

52
deltbera.mercadoshops.com.br

ATIVIDADE 5

Contando as notas e as moedas abaixo, temos 42 reais.

CENTENA

DEZENA

4

Coordenadoria de Educação

No Quadro Valor de Lugar, escrevemos assim:
UNIDADE

2

Então, no número 42, o valor posicional do algarismo 4 é ______ e o valor posicional do algarismo
2 é ______.
Descubra o número!

unidades vale 7. Sou o ___________ .

das dezenas vale 30 e o da ordem das unidades
vale 6. Sou o _____ .

Decomponha os números abaixo, como no modelo.

4.º BIMESTRE / 2012

das dezenas vale 90 e o da ordem das

Tenho 2 algarismos, o algarismos da ordem

2.º Ano

Tenho 2 algarismos, o algarismo da ordem

78 = setenta e oito = 70 + 8
94 = ________________________________________________________________ = ___________
51 = ________________________________________________________________ = ___________
62 = ________________________________________________________________ = ___________
80 = ________________________________________________________________ = ___________

53

ATIVIDADE 6
Coordenadoria de Educação

Para encontrar o dobro
de uma quantidade,
basta somá-la 2 vezes ou
multiplicá-la por 2!

Para encontrar o triplo
de uma quantidade,
basta somá-la 3 vezes ou
multiplicá-la por 3!

Agora, resolva os probleminhas...
a) Lúcia tem 9 anos e seu irmão tem o dobro da idade de Lúcia. Qual a idade do irmão de Lúcia?

Mostre como você pensou.

4.º BIMESTRE / 2012

b) Dona Joana fez 20 empadinhas para o aniversário de Pedro e fez o dobro dessa quantidade de
quibes. Quantos quibes Dona Joana fez?

2.º Ano

Mostre como você pensou.

c) Marco tem uma coleção de 13 carrinhos, seu colega Airton tem o triplo de Marco. Quantos
carrinhos tem Airton?
Mostre como você pensou.

54

ATIVIDADE 7
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1 - Emília, Narizinho e Pedrinho resolveram brincar de roda. Você
conhece esta canção? Cante com seus colegas e depois ilustre.

Pirulito que bate, bate.
Pirulito que já bateu,
Quem gosta de mim é ela,
Quem gosta dela sou eu.
2. Responda:

2.º Ano

3. Escreva, nos retângulos, a palavra que estiver faltando. Depois, confira a canção que você leu.
O
que bate
Pirulito que já
Quem

.
.

de mim é
gosta dela sou

.
.

4.º BIMESTRE / 2012

De que doce o texto fala? ____________________________________

dicasdomesticas.receitablog.com.br

meussonhosdevida.blogspot.com

O pirulito

55
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nikoska.com

ATIVIDADE 8

2 - Vovó comprou um pirulito de chocolate.

1 - Vovó comprou um pirulito.

De que mais poderia ser o pirulito?

Quem mais poderia comprar um pirulito?
comprou um pirulito.

Vovó comprou um pirulito de

.

comprou um pirulito.

Vovó comprou um pirulito de

.

comprou um pirulito.

Vovó comprou um pirulito de

.

Mariana

molhado

Vovó

bolo

corda

pulam

Guilherme

chocolate

e

sapato

um

de

Aninha

de

está

2.º Ano

belo

projetomemoria.art.br

fez

4.º BIMESTRE / 2012

3 - Ordene as palavras e forme frases. Não esqueça da pontuação!

O
56

Bruxa Onilda vai à festa

Coordenadoria de Educação

fichasdesenhos.com

ATIVIDADE 9

( E. Larreula)

Dizem que as festas de hoje são muito animadas... Que nada! As do meu tempo, sim, é que
eram festas...
Um dia, minha prima, a Bruxa Malvada, me mandou, por um morcego-correio, o programa da
grande festa que havia todo ano na cidade onde ela morava. E, por coincidência, pela primeira vez
na história, tudo estava sendo organizado por uma comissão de bruxas.
A festa ia dar o que falar: a fina flor dos bruxos do país tinha prometido comparecer. Eu fui!
Claro que fui!

Ao me ver, minha prima ficou muito contente.
Fazia tanto tempo que não nos víamos, que passamos horas e horas relembrando nossas

Procure, na Sala de Leitura,
este livro e conheça outras
histórias da Bruxa Onilda!

Registre as descobertas no seu caderno!

fernandorapos
o.blogspot.com

laranjeiras.miraflores.com.br

bruxarias. À noite, vaidosas como éramos, nos arrumamos todas e lá fomos nós!

2.º Ano

pessoas e viver novas aventuras.

4.º BIMESTRE / 2012

Quando a gente é jovem, gosta de curtir essas coisas. E eu estava louca pra conhecer outras

57
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ATIVIDADE 10

(

) As duas bruxas se encontram e batem papo.

(

) A bruxa Onilda viaja para a casa das primas.

(

) As duas bruxas se enfeitam e vão para a festa.

(

) O morcego-correio leva o convite para a festa.

bloguinfo.blogspot.com

1 - Numere os fatos na ordem em que eles acontecem no texto.

2 - Como você acha que a bruxa Onilda viajou para a casa da prima?

A bruxa mexe o caldeirão.
a) E se fossem a bruxa e o bruxo, como ficaria esta frase?

2.º Ano

3 - Observe:

4.º BIMESTRE / 2012

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
b) E se fosse você?
_________________________________________________________________________________
c) E se fossem você e a bruxa?
_________________________________________________________________________________

58

Termine de contar a história. Desenhe a história nos quadrinhos!
Bruxa Onilda e sua prima,
vaidosas como eram, se
arrumaram todas.

Até que, a meia-noite...

2.º Ano

Um dia, o morcego-correio
trouxe o convite da festa para a
Bruxa Onilda.

4.º BIMESTRE / 2012
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ATIVIDADE 11

59
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ATIVIDADE 12

Observe as figuras e complete a história.
________________

chamada ________________________.
Um dia, a

_________________________

viu um

_____________________.

A

______________ ficou _____________ .

̶ Socorro! Um

___________________.

O
da

___________________ chegou perto
______________________ e deu um

2.º Ano

Ele vai me _____________________.

4.º BIMESTRE / 2012

Era uma vez uma

___________________ nela.
O

_______________________

era

_______________.
Eva Furnari. Bruxinha 2. São Paulo, FTD, 1988.

60

Eva Furnari. Bruxinha 2. São Paulo, FTD, 1988.

4.º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação

Sobre o que será que eles estão conversando?

2.º Ano

ATIVIDADE 13

61

Coordenadoria de Educação

nikoska.com

ATIVIDADE 14

enxuta – auxiliou – afixados – êxito – exausto – alegre

canalkids.com.br

Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por uma palavra do quadro, que
tenha o mesmo significado.

a)Os papéis da bruxa estão pregados no mural.
_____________________________________________________________________________
b)O bruxo obteve sucesso nos feitiços.
_____________________________________________________________________________

d)A bruxinha ajudou o velhinho.
_____________________________________________________________________________
e)Catuxa chegou cansadíssima do passeio.

2.º Ano

_____________________________________________________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

c) A roupa está seca.

_____________________________________________________________________________
f) Onilda é uma bruxa risonha.
_____________________________________________________________________________
62

d)

g)

toymagazine.com.br
fonorenatamamede.blogspot.com

c)

e)

h)

receitasdetodososdias.blogspot.com
lojaequilibrio.com.br

Coordenadoria de Educação

tigraoderamos.com.br

a)

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

b)

bebesbrasil.com.br

galeria.colorir.com

Escreva o nome das figuras

nautilos.com.br

dipapelli.com.br

ATIVIDADE 15

f)

63

ATIVIDADE 16

knastradaemilia.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

Observe as cenas e conte uma história. Não se esqueça do título!

____________________________________
____________________________________
____________________________________

2.º Ano

____________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

____________________________________

____________________________________
____________________________________
Fonte: A Bruxinha atrapalhada
Eva Furnari - Editora Global, 1999.
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(

) 6

(

) 51

(

) 61

(

) 5

(

) 23

(

) 32

________________________________

________________________________

________________________________

2.º Ano

________________________________

(

) 9

(

) 45

(

) 54

(

) 7

(

) 70

(

) 71

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

4.º BIMESTRE / 2012

Assinale o número que está representado pelo material dourado. Depois, escreva-o.

Coordenadoria de Educação

nikoska.com

ATIVIDADE 17

65

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Coordenadoria de Educação

imagensdahora.com.br
loja.jardicentro.pt

2.º Ano

mundodastribos.com

4.º BIMESTRE / 2012

_______________________

blogtiale.blogspot.com

_______________________

snetcommerce11.com.br

galeria.colorir.com

melhorcarro.com.br

pt.wikipedia.org

edsonfernandes.com.br

ATIVIDADE 18

de acordo com a legenda.

gruposabadaopadrejesus.blogspot.com

fernandoraposo.blogspot.com

Escreva o nome das figuras na coluna correta,

66
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Na separação de sílabas, os rr ficam separados!
bar ri ga

terra

cachorro

garrafa

barro

correia
O mesmo acontece com os ss. Eles ficam separados!
pás sa ro

assado

pêssego

osso

vassoura

travesseiro

travesso

2.º Ano

corrida

fernandoraposo.blogspot.com

serrote

umaarteeducar.blogspot.com

macarrão

centrodeatividades.com

ferrugem

carro

4.º BIMESTRE / 2012

acutivapuacu.blogspot.com

ATIVIDADE 19

67

O Natal está
chegando!
Coordenadoria de Educação

E as férias
também!

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

acutivapuacu.blogspot.com

fernandoraposo.blogspot.com

4.ª SEMANA

Neste Natal...
68

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADE 1

69
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ATIVIDADE 2

1 - Quem são os personagens que aparecem na história?
_________________________________________________________________________________
2 - Qual o assunto do texto?
_________________________________________________________________________________
3 - O que o menino queria ganhar?
_________________________________________________________________________________
4 - Por que o pai respondeu que era impossível dar o presente que o menino queria?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.º Ano

5 - Escreva um outro final para a história e ilustre.

4.º BIMESTRE / 2012

_________________________________________________________________________________

70

br.freepik.com

clubedarisada.com.br

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

canstockphoto.com.br
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ensinandoospequeninos.blogspot.com

ATIVIDADE 3

Sobre o que será que eles estão conversando?

71

ATIVIDADE 4

DEZEMBRO DE 2012
DOMINGO

SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

Coordenadoria de Educação

Olha o mês de dezembro chegando aí! E com ele, vem chegando também o Natal!
1 - Complete os dois calendários ao lado

QUINTAFEIRA

SEXTAFEIRA

SÁBADO

1

e compare-os :
a) A que mês e ano se refere o primeiro
calendário? ___________________

4
9

b) E o segundo? __________________

20

c) Em que dia da semana o mês começa

31

no primeiro calendário? _____________
SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SEXTAFEIRA

SÁBADO

d) E em que dia da semana termina o
mês no segundo calendário? _________

1
4

7

e)
17

Quantas semanas completas tem o

• o primeiro calendário? _________

2.º Ano

DOMINGO

4.º BIMESTRE / 2012

DEZEMBRO DE 2011

• o segundo calendário? _________

26

O Natal é no dia 25 de dezembro!
Agora que você completou os calendários, responda:
Em que dia da semana vamos comemorar o Natal, neste ano? ___________
eeexuanblog.blogspot.com

72
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ATIVIDADE 5
1 - Para enfeitar a árvore de Natal, Dona Ana comprou 1 dezena e 6 unidades de bolas vermelhas,
2 dezenas e 5 unidades de bolas amarelas e 2 dezenas de bolas douradas.

euamoanatureza.wordpress.com

Quantas bolas de Natal Dona Ana comprou ao Todo?
Mostre como você pensou.

2 - Ao enfeitar a árvore, Dona Ana deixou cair uma caixa com 1 dezena de bolas. Quantas bolas

merry-christmas-png-pack.softonic.com.br

2.º Ano

Mostre como você pensou.

4.º BIMESTRE / 2012

sobraram?

Agora, Construa um probleminha usando os enfeites
ao lado.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

73

Na Escola São Vicente, a professora da turma 1201 organizou uma gincana

ATIVIDADE 6

sempretops.com

PILHAS: 35

LATAS

PILHAS
caffezaletal.blogspot.com

GARRAFA PET

2 - Que o material foi mais arrecadado? ______________
3 - E que material foi menos arrecadado? ________
4 - Construa a sentença e dê o total:
Garrafas Pet + latas
____+____=____

Garrafas Pet + pilhas
____+____=____

2.º Ano

LATAS: 20

4.º BIMESTRE / 2012

sarahtomko.logspot.com

GARRAFAS PET: 50

pontociencia.org.br

1 - Pinte, no gráfico abaixo, o total de cada objeto arrecadado pela turma.
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de fim de ano. A turma deveria levar material para ser reciclado.

Latas + pilhas
____+____=____
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ATIVIDADE 7
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Descubra o segredo do salto das renas e complete a sequência numérica:
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2.º Ano
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Efetue as subtrações, utilizando a reta numérica.
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Agora, relacione as formas abaixo com os sólidos ao lado.
cone
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multilit.com.br

__________

cilindro

ggkitborrachas.com.br
pessoal.sercomtel.com.br
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Chamamos essas formas de sólidos.

2.º Ano

blog.opovo.com.br

Veja, no quadro abaixo, as formas geométricas apresentadas.

caldoquantico.blog-se.com.br

collorfest.com.br

ATIVIDADE 8

76

ATIVIDADE 9
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1 - Para enfeitar a árvore de Natal, os alunos vão pintar bolinhas de isopor com cores variadas.
Veja as bolinhas abaixo.

A turma vai pintar _____ bolinhas.

AMARELA

VERMELHA

AZUL

ROXA
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2.º Ano

2 – Distribua, igualmente, as bolinhas palas cores com que elas serão pintadas.

3 - Teremos ______ bolinhas de cada uma das cores.
4 - Então, dividindo-se 16 bolinhas em quatro cores diferentes, teremos 4 bolinhas de cada cor.
Podemos representar essa divisão com a sentença matemática:
16 ÷ 4 = 4

(lemos: 16 dividido por 4 é igual a 4)
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ATIVIDADE 10
1 - Divida os objetos, igualmente, pelos conjuntos e complete as senteças matemáticas.

lulupinheiro.blogspot.com
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SENTENÇA

____ ÷ ____ = ____

____ ÷ ____ = ____

____ ÷ ____ = ____

4.º BIMESTRE / 2012

DIVISÃO NOS CONJUNTOS

2.º Ano

www2.uol.com.br

bobolhando.com.br

galeria.colorir.com

OBJETO

____ ÷ ____ = ____
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ATIVIDADE 11

FANTA LARANJA NATURAL
Ingredientes:

Modo de fazer:
- Bater no liquidificador as cenouras com 2 copos de água.
- Coar em um guadanapo e reservar o resíduo.
- À parte, bata o suco de cenoura, o suco de limão e a casca da laranja.
- Coar em peneira e acrescentar o restante da água, o açúcar e o gelo.

criarfazergratis.com

1 - Busque, na receita acima, o nome dos ingredientes abaixo e copie ao lado da figura.

2.º Ano

04 cenouras grandes
01 copo de suco de limão
cascas de uma laranja
03 litros de água
açúcar a gosto
gelo a gosto

4.º BIMESTRE / 2012
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Para a festa de encerramento das aulas, o Professor Marco ensinou os alunos a preparar uma
deliciosa bebida.
Veja:

79
galeria.colorir.com

bigelo.com.br

higicenter.com.br

gartic.uol.com.br

sohamsoham.blogspot.com

2 - O texto que você leu é

ATIVIDADE 11

( ) um conto de fadas.

3 - E ensina a fazer

( ) uma receita.

( ) uma Fanta laranja natural.
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( ) uma letra de canção.

( ) uma limonada.
( ) um bolo de cenoura.

A quantidade de fanta que será feita é medida em LITROS.
A cenoura é comprada a QUILOGRAMA.

a) Marcos foi à feira e comprou 1 _________________ de cenouras.

pedagogia.com.br

b) A merendeira trouxe 3 _________________ de água.
c) Os alunos ajudaram a descascar 5 __________________ de laranja.
d) A Fanta Laranja deu para encher uma jarra de 5 ___________________.

2.º Ano

4 - Complete as frases, usando as palavras que indicam medida.
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A laranja é comprada a QUILOGRAMA ou a DÚZIA.

froog.com.br

5 - Complete com o dobro das quantidades dos ingredinetes da Fanta Natural.
a) ____ cenouras grandes.

c) Cascas de ______ laranjas.

b) ____ copos de suco de limão.

d) _____ litros de água.
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ATIVIDADE 12

Natal
O Natal na minha rua
É muito diferente
Junta tio, vizinho
Avô, avó, muita gente

2.º Ano

Tem pastel, empada, bolinho.
Tem bebida pra não acabar
Refresco, suco, guaraná.
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Cada um traz um pratinho

Ninguém leva presente.
Cada um faz um cartão
escolavialongacefas.blogspot.com

E oferece ao amigo
Que mora no coração
Rosângela Santoro Francisquini
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ATIVIDADE 13

1 - Volte ao texto, numere as linhas e complete:
O poema Natal tem __________ versos.
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Cada linha do poema é um verso.

gardenhomeslutheran.org

O texto que você leu é um poema.

2 - Reescreva o verso que diz sobre:
a) as pessoas que comparecem a festa de Natal:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3 - Qual a forma encontrada pelos convidados para todos receberem um presente?
_______________________________________________________________
4 - Releia os versos abaixo e envolva a palavra que poderia substituir a palavra sublinhada,
mantendo a rima.
café – sorvete – pãozinho - sopinha
Cada um traz um pratinho
Tem pastel, empada, bolinho.

2.º Ano

c) as bebidas:
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b) as comidas que os convidados levam:
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ATIVIDADE 14

Cuidado com a bruxa, que a bruxa te pega!
Coordenadoria de Educação

smartkids.com.br

Te pega dali... Te pega de lá! Háháhá!!
Observe que na palavra bruxa existem duas consoantes com
sons diferentes que ficam juntas: BR. Quando isso acontece,
dizemos que existe um encontro consonantal.
1 - Escreva o encontro consonantal de cada palavra. Depois, escreva, ao lado, mais uma palavra
com o mesmo encontro consonantal.
PALAVRA

ENCONTRO
CONSONANTAL

NOVA PALAVRA

fraco
2.º Ano

placa
prato
planeta
flauta
grama
livraria

ideiascriativasblog.spaceblog.com.br

atleta

4.º BIMESTRE / 2012

Brasil
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ATIVIDADE 15

4.º BIMESTRE / 2012

2.º Ano

Copie-as no quadro abaixo e circule os encontros.
Pesquise em jornais ou revistas outras palavras com os mesmos encontros consonantais.

cronopios.com.br

blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br
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No quadrinho abaixo, existem duas palavras com encontro consonantal. Quais são elas?
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ATIVIDADE 16
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Pedrinho encontrou seu amigo Joäo com sua bicicleta quebrada.
1 - Imagine o que os dois conversaram, completando os balões.

Crie uma legenda:
Vou usar:

Lembre-se de usar
o travessão antes
da fala de cada
personagem.

Travessão azul para ____________________________
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2 - Agora, reescreva a conversa nas linhas abaixo.

Atenção!

2.º Ano

cartoonstock.com

Travessão vermelho para______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 17
1 - Leia, complete e conte para os seus amigos:
Este ano eu estudei na escola ________________________________________________
O nome do/a meu/minha professor/a foi _________________________________________
O/A meu/minha melhor amigo/a foi ____________________________________________
A atividade que eu mais gostei na escola foi _____________________________________
O que eu menos gostei na escola foi ___________________________________________

suenyrios.blogspot.com

2.º Ano

2 - Agora, escreva um recado para o/a seu/a Professor/a.
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No próximo ano, eu espero ____________________________________________________
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2.º Ano
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