
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 06/04/2020 

PROFESSORA: Raiane Odaisa    TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
1ª ETAPA 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

Ordem crescente e decrescente. 

 Livro, páginas: 128 e 129. 

Resolução de problemas. 

 Livro, página: 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Leia as indicações e observe os garotos abaixo, para colocar o nome correto das 

crianças e responder às perguntas a seguir. 

 

 

a) Quem é o mais alto da turma? ______________________________________________________ 

b) Quem é o mais baixo da turma? ____________________________________________________ 

c) Escreva o nome deles de acordo com o seu tamanho, em ordem crescente. 

 

 

 

             

2) Complete a sequência numérica colocando-as em: 

a) Ordem crescente. 

 

b) Ordem decrescente. 

 

Cebolinha é mais baixo que Cascão e Quindim, mas Cebolinha é mais alto que 

Chico Bento. Quindim é mais alto que Cebolinha e mais baixo que Cascão 
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 06/04/2020 

PROFESSORA: Raiane Odaisa         TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
1ª ETAPA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 
 

O Planeta Terra tem a forma arredondada, ligeiramente achatada nos polos e é 

responsável por dois movimentos importantes: rotação e translação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Com o movimento de translação tem 4 estações durando o ano. 

1- Recorte e cole imagens que representem as seguintes estações do ano. 

VERÃO INVERNO 

 

 

 

 

OUTONO PRIMAVERA 

  

O movimento de rotação 

é quando a Terra gira em 

torno de si mesma. Uma 

volta completa demora 

24 horas, dando origem 

aos dias e noites. 

O movimento de 

translação é quando a 

Terra gira em torno do 

sol. Esse movimento 

demora 365 dias e 6 

horas, ou seja, 1 ano. 
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 06/04/2020 

PROFESSORA: Raiane Odaisa        TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
1ª ETAPA 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

  Ortografia F ou V. 

          Livro, página: 21. 

Leitura e interpretação textual. 

          Livro, páginas: 22 até 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não vejo a hora de nos vermos novamente! 

Beijos, professora Raiane. 

LEITURA  

família – fivela – fogueira – foca – fumaça – 

furacão- violão – vacina – vovô – violino – verão 

– violeta – felicidade – fofoca – fama – faca – 

fada – feitiço – vela – vitamina – vaso – Viviane 

– valsa – Vagner. 
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