
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 26/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE ODAISA       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

 
2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ARTE 

Rema, rema, rema 

Rema, rema, rema, aí-aí 

Rema, rema, rema 

Rema, rema, rema, aí-aí, aí-aí-aí 

Rema, rema, rema 

Rema, rema, rema, aí-aí 

A canoa virou 

Tu deixou ela virar? 

Foi por causa da Sandra que não soube 

remar 

Se eu fosse um peixinho e soubesse 

nadar 

Eu tirava a Sandra do fundo do mar 

A canoa virou 

Tu deixou ela virar? 

Foi por causa da Juliana que não soube 

remar 

Se eu fosse um peixinho e soubesse 

nadar 

Tirava a Juliana do fundo do mar 

 

- Faça a dobradura de um barco e cole no retângulo abaixo, depois decore uma 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO DE ENSINO RELIGIOSO - AS TRADIÇÕES RELIGIOSAS EM NOSSA COMUNIDADE. 

- PÁGINAS 40 ATÉ 44. 

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


ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 26/06/2020 

PROFESSORA: RAIANE ODAISA       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

- As diferenças entre os animais. 

Livro, páginas 346 e 347. 

 

1) Descubra qual é o animal. Desenho-o e pinte-o. 

 

O que é? O que é? 

Tenho duas patas e o corpo coberto por penas. Toda manhã meu dono vem logo cedo 

para pegar o ovo que eu vou dar, e o seu café da manhã deliciar. Meu canto faz có para 

o povo acordar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Já sabemos que os animais vivem em diversos lugares e têm seu corpo coberto de 

diversas maneiras. Observe os animais e faça a correspondência corretamente.  

 

 

 

 

 

 

(   ) Tem o corpo coberto por pelos.          (   ) Corpo coberto por penas. 

(   ) Corpo coberto por escamas.    (   ) Corpo coberto por placas duras. 

(    ) Corpo coberto por pele úmida. 

Nome: _______________________ 

Habitat: _______________________ 

Doméstico ou silvestre: 

_______________________________ 

Ovíparo ou mamífero: 

_______________________________ 

1 Sapo 2 Jacaré 3 Pássaro 4 Peixe 5 Cachorro 

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

