
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, ____/____/______ 

PROFESSORA: Raiane      TURMA: 2º ANO             N° ____ 

ALUNO (A): __________________________________________________ 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O presente 

(Roseny Rojo da Rocha) 

Alberto ganhou uma pipa de presente de seu tio Mário. 

Quando saiu para soltar pipa, sua mãe recomendou:  

- Cuidado com as árvores, a pipa pode enroscar.  

O menino confiante respondeu:  

- Que nada mamãe, sou muito experiente.  

Alberto foi todo animado para o bosque e começou a 

empinar a pipa. Meia hora depois voltou para casa todo tristonho e 

sem sua pipa nova.  

1) Agora, vamos ver se você leu direitinho, pense e responda! 

a) Quais são os personagens que aparecem nessa história?  

_______________________________________________________________________________________  

b) Qual foi o presente que o garoto ganhou?  

_______________________________________________________________________________________  

c) Qual foi o conselho recebido por Alberto?  

_______________________________________________________________________________________  

d) Você acha que Alberto seguiu o conselho que recebeu? Por quê?  

_______________________________________________________________________________________  

e) O que você acha que aconteceu para deixar o menino triste?  

_______________________________________________________________________________________  

2) Leia as palavras abaixo e pinte os encontros consonantais. 

 

 

 
 

 

3) Forme frases com as palavras sugeridas: 

a) amigo - ___________________________________________________________________________ 

b) saudade - __________________________________________________________________________ 

árvore 

presente Alberto confiante 

experiente tristonho enroscar 
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, ____/____/______ 

PROFESSORA: Raiane     TURMA: 2º ANO             N° ____ 

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
1ª ETAPA 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 
 

Quem sou eu? 

1) Preencha os quadrinhos a seguir com informações sobre a sua vida! 

Meu nome: 

 

 

Minha idade: 

 

  

Cor favorita: 

 

 

2) Todos nós temos a nossa família e todas são diferentes!! O mais importante é que exista 

amor entre os integrantes da família. Desvende o enigma abaixo e descubra a frase. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Para que tenhamos uma boa convivência é importante termos sempre respeito com o 

próximo. Pinte a palavra respeito! 

Desenho favorito: 

 

Esporte favorito: 

 

Cantor favorito: 

 

Lanche favorito: 

 

Fruta favorita: 

 

Brinquedo favorito: 
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