
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 17/08/2020 

PROFESSORA: RAIANE       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

1) Leia o poema. 

Longe, longe foram os barquinhos. 

Caminhando sem direção.  

China, África e Japão. 

 

Eram cinco barquinhos 

como os dedos da mão, 

por certo bem juntinhos 

no mar ainda não.  

 

a) Pinte os substantivos comuns de amarelo. 

b) Pinte os substantivos próprios de azul. 

c) E você já andou de barco? Como foi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva um substantivo próprio para cada substantivo comum destacado. 

a) Tenho um cachorro que se chama __________________________________________________ 

b) O meu amigo do colégio chama-se ________________________________________________ 

c) Moro na cidade de _________________________________________________________________ 

d) Minha professora se chama _________________________________________________________ 

 

3) Numere a segunda coluna com a primeira. 

                

 ( 1 ) Substantivo comum                    

 ( 2 ) Substantivo próprio 

 

 

(    ) Rita 

(    ) caderno 

(    ) carroça 

(    ) Brasil 

(    ) Pedro 
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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

1) Leia os numerais a seguir e encontre-os no caça-números. 

a) Cento e vinte e cinco. 

b) Duzentos e dezenove. 

c) Trezentos e oitenta e seis. 

d) Cento e dez. 

e) Setecentos e trinta. 

f) Quinhentos e vinte e seis. 

g) Quatrocentos e trinta e oito. 

h) Seiscentos e quinze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Qual o maior número encontrado? ___________ 

3) Qual é o menor número encontrado? _________ 

4) Leia as situações a seguir e resolva-as. 

a) Juliana fez uma campanha e arrecadou 214 pacotes de fralda e 154 latas de leite ninho 

para uma doação para crianças do Orfanato ABC. Quantos itens ela conseguiu 

arrecadar? 

                         Cálculo                                               Resposta 

C D U 

   

   

   

 

Que saudade! 
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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

Há serpentes que engolem 

animais bem mais largos do que 

o próprio corpo. Elas conseguem 

fazer isso porque têm uma pele 

elástica e a abertura da boca é 

muito maior do que o tamanho 

da cabeça.

 

- Agora, marque a resposta correta. A serpente engole ratos e outros animais. Sendo assim, 

a serpente é um animal... 

 

 

1) Como vimos, os animais vivem em vários lugares. Desenhe animais nos ambientes 

terrestre e aquático: dois que nadam, dois que andam e dois que voam. 

 

 

  

 

 

 
 

2) Classifique os animais, colocando V para vertebrados e I para invertebrados.  

 

 

Onívoro Carnívoro Herbívoro 
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