
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 22/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE ODAISA       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Caderno 

- Analisando gráficos. 

1) Na EFEV foi feita uma pesquisa para descobrir qual era a comida típica de festa junina 

Preferida pela criançada. Veja o gráfico. 

 

a) Para você qual é a melhor comida servida na festa junina? __________________________ 

b) Qual foi à comida mais votada? ____________________________________________________ 

c) E a comida menos votada? ________________________________________________________ 

d) Escreva por extenso o número de votos que a cocada recebeu. _____________________ 

e) O número de votos da canjica corresponde: 

(   ) 1 dezena                     (   ) 1 dúzia                      (   ) 2 dezenas 

 

2) Veja a tabela com o preço dos itens citados acima. 

 

Juliana tem R$ 5,00. Quantos sacos de pipoca ela poderá comprar? Pinte a quantidade 

correta. 
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Milho Verde Cocada Bolo de Aipim Arroz Doce Canjica Pipoca

Milho Verde R$ 4,00 

Cocada R$ 3,00 

Bolo de Aipim R$ 1,50 

Arroz doce R$2,00 

Canjica R$ 5,00 

Pipoca R$ 1,00 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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PROFESSORA: RAIANE ODAISA       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 ANIMAIS DOMESTICADOS E ANIMAIS SILVESTRES 

 

 

 

 

 

 

1) Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda: laranja para animais domesticados e 

verde para animais silvestres. 

 Vaca  Coelho  Periquito 

 Girafa  Cavalo  Porco 

 Cachorro  Rinoceronte  Hamster 

 Tigre  Burro  Tatu 

 Urso  Elefante  Galinha 

 Gato  Leão  Cobra 

 Ema  Tubarão  Baleia 

 

2) Você já conhece os animais silvestres e domésticos. Agora escolha um animal de um 

destes grupos, pesquise sobre ele e complete abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animais domésticos 

- Seu ambiente natural também é uma área 

habitada por seres humanos. 

- Precisam do cuidado do ser humano para 

sobreviver. 

Exemplos: Cachorro, gato, cavalo, vaca, 

porco... 

Animais Silvestres 

-Vivem em ambiente natural (floresta, 

oceano, deserto). 

- Se não nascem em cativeiro, não precisam 

do ser humano para sobreviver. 

Exemplos: Arara, macaco, cobra, onça... 

Nome: 

É um animal:      (     ) doméstico       (    ) silvestre 

Habitat: 

Alimentação: 

Características: 

Tempo de gestação: 

Curiosidades sobre a vida do animal: 

Foto ou desenho do animal. 
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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

- Masculino e feminino. 

Livro, páginas: 68 e 69. 

1) Leia a parlenda. 

O pato casou com a pata,  

Depois perdeu a esperança. 

Pois tinha os dedos grudados:  

Não podia usar aliança. 

 

a) Sublinhe na parlenda os substantivos que aparecem no masculino e no feminino. Depois 

os escreva-os na linha a seguir. 

_______________________________________________________________________________________ 

2) Numere de acordo com o gênero do substantivo: 

(1) Masculino     (2) Feminino 

  homem  ator 

 príncipe  sogro 

 filha  freira 

 poetisa  costureira 

 

3) Escolha uma palavra do gênero masculino e outra do gênero feminino, depois escreva 

duas frases usando-as. 

a) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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