
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 05/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE    TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): _________________________________________________ 

 
2ª ETAPA  

ATIVIDADE DE ARTE 
 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

Recorte e monte o quebra cabeça a seguir, depois pinte-o. 
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 05/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE    TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): _________________________________________________ 

 
2ª ETAPA  

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 
 

 REVISÃO: OS VEGETAIS 

1) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Raiz                                        (   )cana-de-açúcar, palmito  

(2) Fruto                                      (   )mandioca, cenoura  

(3) Caule                                    (   )alface, espinafre  

(4) Folha                                     (   ) manga, maçã 

2) Encontre, no diagrama, as condições de que uma semente necessita para crescer.  

 

 

 

 

 

3) Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) O caule é forte e sustenta os galhos. 

( ) Das folhas, se desenvolvem as 

sementes. 

(    ) A raiz fixa a planta na terra. 

(    ) As folhas não precisam do Sol. 

 

3) Complete as frases, 

a) A planta respira pelas _____________________. 

b) As _____________________ ficam nos frutos. 

c) A __________________ fixa a planta no solo. 

d) O __________________  leva água e sais minerais para toda a planta. 

e) Em algumas ____________________ , as flores são responsáveis pela reprodução. 
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 05/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE    TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): _________________________________________________ 

 

2ª ETAPA  
ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

- Atividades do livro, continuação. 

Páginas 32 até 35. 

Oração. 

 

Pai do céu olha, por favor, por todos da minha família. Proteja-os do mal, conserva com 

saúde as pessas que na minha casa vivem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos dos 

nossos convívio, e nos dê a sua paz. 

Amém! 

 

1) Pense e escreva um acróstico com a palavra AMOR. Utilize cada letra da palavra amor 

com o nome de alguém que você ame. 
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