
 
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 28/05/2020 

PROFESSORA: RAIANE       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Leitura e interpretação. 

    - Livro, páginas 56 e 57. 

Caderno. 

GENTE TEM SOBRENOME 

 

Todas as coisas têm 

nome, 

Casa, janela e jardim. 

Coisas não têm 

sobrenome, 

Mas a gente sim. 

Todas as flores têm 

nome: 

Rosa, camélia e jasmim. 

Flores não têm 

sobrenome, 

Mas a gente sim. 

O Jô é Soares, Caetano 

é Veloso, 

O Ary foi Barroso 

também. 

Entre os que são Jorge 

Tem um Jorge Amado 

E um outro que é o Jorge 

Ben. 

Quem tem apelido, 

Dedé, Zacharias, Mussum 

e a Fafá de Belém. 

Tem sempre um nome e 

depois do nome 

Tem sobrenome 

também.

1) De acordo com o texto “Gente tem sobrenome”, responda: 

a) O que tem nome? 

_______________________________________________________________________________________ 

b) E o que têm as pessoas? 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Por que as pessoas têm nome? 

_______________________________________________________________________________________ 

2) Escreva o seu nome completo. Não se esqueça de iniciar com letra maiúscula a cada 

nome e sobrenome. 

_______________________________________________________________________________________ 

3) Todas as coisas têm nome. Escreva o nome das figuras. 

 

 

 

 

 

 

__________________                     ____________________              ___________________    
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ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 28/05/2020 

PROFESSORA: RAIANE       TURMA: 2º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
2ª ETAPA  

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 LINHA DO TEMPO... 

Todo ser vivo passa por algumas fases da vida e elas variam muito de acordo com cada 

espécie e alguns outros fatores. Observe: 

A infância A adolescência Adulta A velhice 

 

Essa é a primeira fase 

pela qual passamos 

e vai desde o dia do 

nosso nascimento 

até os onze anos de 

idade. 

 

Geralmente a 

adolescência vai dos 

doze aos vinte anos de 

idade, esta é uma fase 

de transição entre a 

infância e a idade 

adulta. 

A fase adulta tem início 

nos vinte e um anos de 

idade. Após terem 

passado pela fase de 

aprendizagem, infância, 

e pela fase das 

mudanças, 

adolescência, as 

pessoas chegam a fase 

adulta. 

Esta fase, também 

conhecida como 

terceira idade ou melhor 

idade é a fase mais 

avançada da vida do 

homem. E os cabelos 

começam a 

embranquecer, a pele 

vai ficando mais 

enrugada. 

 

1) De acordo com as idades apresentadas, escreva o nome das fases do 

desenvolvimento. 

a) De 0 a 11 anos. ______________________________ 

b) De 12 a 20 anos - ____________________________ 

c) De 21 a 59 anos - ____________________________ 

d) A partir dos 60 anos - _________________________ 

 

2) Leia as frases e coloque V para verdadeira e F para falso. 

(    ) Na adolescência, ocorrem muitas transformaçõs no corpo e em nossa mente. 

(    ) É na fase da infância que começamos a nossa vida escolar. 

(    ) Na fase adulta, geralmente assumimos muitas responsabilidades. 

(    ) Na velhice começamos a ficar com a pele enrugada. 

 

3) Em que fase da vida você está? 

_______________________________________________________________________________________ 
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