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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 
 

Um convite à paz e à vida 

 

Assim como os demais animais e as plantas são diferentes entre si, as pessoas 

também diferem umas das outras. 

Isso ocorre em razão da diversidade cultural, pois cada cultura tem uma maneira 

própria de entender o mundo e de se relacionar com ele.  

Não existe, porém, uma cultura que seja melhor que as outras, todas elas são 

importantes e merecem respeito. 

 

    Não podemos esquecer que a vida é o nosso bem mais precioso. Vamos protege-la! 

 

1) Você acha que as pessoas, em geral, respeitam a vida? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Escrever dois fatos que você observa no dia a dia e que, na sua opinião, representam 

falta de respeito à vida. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Ordene as palavras e monte frase. 

 

pessoas   nós.  depende    cada 

de   as   de   um   A    paz     entre 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

* O que essa frase nos ensina? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE ARTE 

 

Círculo Cromático 

 

O círculo cromático é um círculo de cores que aqui será representado pelas cores 

primárias e secundárias. 

 

As cores primárias são cores puras, sem nenhuma mistura. São elas: o azul, o amarelo e o 

vermelho. Pinte: 

     
 

As cores secundárias são as cores que obtemos pela combinação das cores primárias, 

duas a duas, em proporções iguais. São elas: o verde, o laranja e o roxo. Pinte: 

     
1) Observe o círculo cromático. Pinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Observe o que você já viu na natureza que tenha as cores do círculo cromático. 

Agora ilustre. 
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2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) Numere as frases de acordo com o tipo de cada frase. 

 

(1) Frase afirmativa  (3) Frase interrogativa 

(2) Frase negativa   (4) Frase exclamativa 

 

(    ) Você foi ao colégio hoje? (     ) Que susto! 

(    ) Comprei um livro.   (     ) Ana gosta de verduras. 

(    ) Não gosto de café.   (     ) Que lindo! 

 

 

2) Transforme as frases afirmativas em negativas. 

 

Ex: Eu gosto de café. 

      Eu não gosto de café. 

 

 

a) Bianca leu o livro que a professora solicitou. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Terminamos de escrever a peça da Páscoa. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) A festa está animada. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

d) A maçã está saborosa. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

e) As crianças gostam do palhaço. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Atenção! 
 

Fixar: Tipos de frases. 

 

 


