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LÍNGUA PORTUGUESA
(EF12LP01JA) 1. Circule, no texto abaixo, usando lápis de cor verde, o direito que as
crianças têm que é o seu preferido:

2. Ligue as palavras abaixo ao seu significado.

3. Escolha outra palavra do texto que você não conhece. E, com a ajuda da mamãe
pesquise o seu significado e anote o que descobriu nas linhas abaixo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Pinte os espaços entre as palavras no texto.

5. Quantas palavras tem o texto?

6. A primeira palavra do texto é:
( ) Pipa
( ) Pirulito
( ) Pipoca
( ) Pião
7. A palavra pirulito tem:
( ) Uma sílaba
( ) Três sílabas
( ) Duas sílabas
( ) Quatro sílabas

8. Circule a primeira sílaba da palavra PIRULITO:

PA

PE

PI

PO

PU

9. De acordo com o texto, o que virou? Circule na imagem a seguir:

10. Quem não soube remar?

( ) Carol

( ) Carla

( ) Camila

( ) Ludmila

11. Observe a palavra e responda:

(EF12LP02JA)

12. Quantas palavras tem o título?

13. Observe a palavra e complete:

MERGULHÃO

a) A sílaba mediana é: ________
b) A sílaba inicial é: ________
c) A sílaba final é: ________

14. Esse texto serve para:
( ) Divertir
( ) Dar uma informação científica.
( ) Passatempo

15. Escreva os estados brasileiros onde o pato mergulhão pode ser visto:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(EF12LP09JA

16.O panfleto acima nos ensina como nos proteger do transmissor da covid-19. Preencha
os quadrinhos a seguir com o nome desse vírus tão perigoso.

17. Qual acessório o panfleto nos orienta a usar para diminuir o risco de contágio pelo
novo corona vírus.
() Camiseta

( ) Óculos

() Máscara de proteção

( ) As mãos

18. Pesquise em meios impressos ou digitais, outras duas formas de proteção contra a
covid-19 e escreva a seguir.
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

(EF12LP04JA)
Todo início de mês Dona Mariana
vai ao seu supermercado levando a lista de
produtos que ela precisa comprar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arroz
Feijão
Macarrão
Sal
Óleo
Café
Vinagre
Bolacha
Refrigerante
Margarina
Achocolatado
Amaciante
Álcool
Desinfetante
Sabão em pedra

19. Pinte no texto as palavras iniciadas pela letra A e escreva-as abaixo.
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
20.Quantos produtos você encontrou iniciados com a letra A?
21. Ligue o nome dos produtos à sua quantidade de letras:

arroz

12

feijão

5

amaciante

6

achocolatado

9

22. Retire do texto produtos que sua mãe costuma colocar na lista de compras da sua casa
e escreva nas linhas abaixo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

23. Qual o gênero textual do texto que você acabou de ler?

() Receita médica
() Piada
() Receita culinária
() Convite

24. Circule na imagem o local de onde foi retirado o texto. Use um lápis colorido.

25. O amendoim doce é uma comida típica junina. Circule abaixo comidas típicas da região
onde você mora.

26. O que o texto instrucional abaixo está nos ensinando a montar?
_______________________________________________________________

PARAQUEDA

27. Qual material é necessário para realizar a montagem?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

28. Assinale o que é um texto instrucional
() História em quadrinhos.
() Poesia.
() Instruções de brincadeiras ou jogos.
() Adivinhas.

29. De acordo com o diário da Chapeuzinho, qual mês foi demais?
_______________________________________________________________

30. Em que dia ela foi à praia? Circule no calendário.

31. O que aconteceu no dia 16?
( ) Ela jantou com a madrinha.
( ) Dormiu na casa da Júlia.
( ) Foi ao aniversário da amiguinha.
( ) Foi à piscina.
32. Com quem ela almoçou no dia 21 de outubro?
_______________________________________________________________
33. No dia 30 de outubro foi o aniversário dela. Como você acha que ela comemorou?
Escreva abaixo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

34. Para quem está endereçado este convite? Circule no texto.

35. Que dia será a festa?
( ) Segunda – feira
( ) Terça – feira
( ) Quarta – feira
( ) Quinta – feira
( ) Sexta – feira
( ) Sábado
( ) Domingo

36. Quem escreveu o convite?
_______________________________________________________________
37. Escreva o dia e o mês do seu aniversário.

38. O que você mais gosta numa festa de aniversário? Escreva a seguir.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(EF01LP16JA)

39. De acordo com a parlenda, quem você acha que pisou na pedrinha?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

40. Marque um X na alternativa que explica o último verso da parlenda:

CHINELO CANTOU
() O chinelo fez barulho.
() Alguém usou o chinelo para bater.
() O chinelo é um cantor.
41. Localize na parlenda as palavras que rimam com as palavras em destaque e copie-as
nos quadros.
AM
OU

AMEI

42. A personagem da parlenda pisou na pedrinha. Observe as figuras abaixo e escreva
somente os nomes das figuras que ela também poderia ter pisado.

43. Leia a parlenda abaixo, pinte os espaços entre as palavras e conte quantas palavras
foram utilizadas para escrevê-la.

Total de palavras:

44. Escreva, nas panelas 4 tipos de comida que a macaca Sofia poderia estar fazendo.

45. Para qual refeição do dia a macaca Sofia estava cozinhando? Marque com um X a
resposta certa:
() Café da manhã

( ) Almoço

( ) Jantar

46. Os textos acima são:
( ) Receitas
( ) Trava-línguas
( ) Bilhetes

47. Copie abaixo o texto que fala sobre o rato.

48. Quem está com o rabo escondido é o:
( ) Sapo
( ) Rato
( ) gato
49. Quem roeu a roupa do rei de Roma? Pinte.

50. Pinte de amarelo a última palavra da quadrinha.

51. Circule as palavras com acento agudo (´) e escreva-as abaixo.

52. Encontre rimas para as palavras abaixo:
Doce: ________________
Lindo: ________________
Amigo: _______________
Sol: _________________

53. Forme palavras com as sílabas abaixo:

DO

MI

LA

ME

54. Leia e ilustre a parlenda abaixo.

CE

GO

MO

(EF02LP12JA

55. Qual o animal citado na cantiga?

56. De que cor ele é? Pinte o quadrinho com a cor correspondente.

57. De acordo com a 1ª estrofe, o que é para o boi fazer?
( ) Corre atrás da menina.
( ) Dar uma chifrada na menina.
( ) Pegar a menina.
58. Na segunda estrofe diz que não é paga pegar a menina. Por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

59. Pergunte a mamãe se alguém já cantou essa canção de ninar para você dormir e
marque a resposta.

SIM

Não

(EF12LP08JA)
60. Leia a legenda de cada foto. Em seguida, circule as que trazem informações sobre
atividades relacionadas a escolas.

61. Observe as fotos a seguir. Que legenda você criaria para cada uma delas?

Foto 1: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
Foto 2: _________________________________________________________
_______________________________________________________________

MATEMÁTICA
(EF01MA01JA)

1. Observe as crianças brincando e escreva no quadrinho o numeral que representa as
crianças que participam de cada brincadeira:

2. Quantos patinhos as mamães patas chocaram? Conte e escreva o numeral
correspondente.

3. Ligue cada conjunto de figuras ao numeral correspondente e depois pinte o conjunto em
que há mais elementos.

4. Continue numerando as placas.

5. Vamos contar os produtos da feirinha:

6. Observe o número de medalhas de ouro que cada país ganhou nas olimpíadas de 2016
e ligue com sua classificação.

7. Descubra o código:

8. Ligue cada numeral ao nome dele:

(EF01MA02JA)
9. Conte os produtos que o senhor Pedro está vendendo na mercearia. Depois escreva os
numerais.

10. Continue desenhando para formar 1 dezena.

11. Limite uma dezena em cada quadro. Conte os elementos que sobraram. Depois,
escreva os numerais no quadro posicional e no pontilhado. Veja o modelo.

12. (EF01MA03JA)



Tem mais meninas ou meninos?

__________________________________________________________
13. Essa é a coleção de Sabrina?



Complete as coleções abaixo para que fiquem com a mesma quantidade da coleção
de Sabrina:

14. Diego, Eduardo e Gabriel possuem as seguintes coleções cada um.
DIEGO

EDUARDO



Quem possui a coleção maior?



Quem possui a coleção menor?

GABRIEL

15. O desenho a seguir está mostrando a turma da professora Cláudia.

Na turma da professora Cláudia tem mais meninos ou meninas?

16. João é um garoto que gosta de fazer algumas economias. Ele costuma guardar as
moedas que ganha em um cofrinho. Quando seu cofrinho está cheio vai até o
supermercado para trocar suas moedas. Observe abaixo quanto ele recebeu com a troca
que fez:



Quantos reais João recebeu ao todo?

__________________________________________________________


Desenhando somente moedas de 1 real, represente a quantia que João possui:



Circule de 10 em 10 as moedas que você desenhou e responda:

a)

Quantos grupos de 10 moedas foram formados?

_______________________________________________________________
b)

Sobraram moedas fora dos grupos? Quantas?

_______________________________________________________________
(EF01MA04JA).
17. Agrupe os cubinhos e preencha as tabelas abaixo:

Quantos grupos? ______

Quantos grupos? ______

Quantos grupos? ______

Unidades soltas? ______

Unidades soltas? ______

Unidades soltas? ______

Qual o total? _________

QualComplete
o total? _________
Qual
o total?
_________
18.
a bandeja da direita
para
que
fiquem com a mesma quantidade de produtos.
Depois, pinte a imagem.

19. Observe os palhaços, conte os elementos e complete.

20. O Smurf levou presentes para Smurfette. Conte os presentes e escreva o número
correspondente.






Quantos presentes ao todo?
Pinte de:
 Verde, 2 presentes
 Azul, um presente
 Amarelo, 4 presentes
 Vermelho, o restante.
Quais as cores que têm a mesma quantidade de presentes?

21. Conte e descubra o numeral escondido por trás de cada desenho:

22. Os alunos do 2º ano estão guardando tampinhas de garrafa para usarem em atividades
da escola. As tampinhas estão organizadas sobre a mesa 1 e a mesa 2.



Quantas tampinhas eles têm em cada mesa? _____________________



Em qual mesa há mais tampinha? ______________________________



Qual é o total de tampinhas das duas mesas? _____________________

(EF01MA09JA) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por
meio de atributos, tais como cor, forma e medida.
23. Observe a imagem e responda:



Quantas crianças há na imagem? _____



De acordo com a sequência, a próxima criança seria:
Um menino

Uma menina

24. Observe a posição e continue a sequência desenhando mais duas crianças.

25. Baseado na sequência de fotos mostrada desenhe nos cartões em branco as
poses que Júlia fará a seguir:

(EF01MA11JA) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em
relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em
frente, atrás.

26. Pinte bem colorido o que está em cima da mesa e contorne de azul o que está
embaixo dela.

27. Risque a criança que está na frente da girafa e pinte a criança que está atrás
da girafa.

28. Alice vai brincar com os amigos no parquinho de brinquedos. Observe a figura e
depois responda:

 Alice deve virar para a direita ou para a esquerda?
_____________________________________________________
 Pinte o caminho que ela vai fazer para chegar no parquinho.

29. Pinte o abacaxi do meio:

30. Observe as garrafas e responda

Quantas garrafas estão dentro da caixa? ______

31. Observe o quarto de Carlos e depois circule:

32. Na figura abaixo as crianças estão brincando. Circule a criança que está mais perto da
bola e faça um X na criança que está mais longe da bola.

33. O dia está ensolarado e Lia foi passear no parque. Complete a ilustração abaixo
desenhando um sol do lado esquerdo da nuvem e Lia perto do balanço.

CIÊNCIAS
(EF02CI04JA) Os seres vivos: nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Seres não
vivos não nascem nem crescem, e só se movimentam pela ação de um ser vivo.
1. Nas imagens abaixo pinte apenas aquelas que aparecem os seres vivos.

(EF02CI06JA)
2. Observe a árvore abaixo e numere suas partes:

(EF01CI02JA)
3. Escreva dentro dos círculos o número correspondente à cada parte do corpo.

(EF01CI01JA)

4. Preencha o quadro escrevendo o nome dos objetos abaixo e o material com o qual cada
um é produzido.

5. Pesquise e escreva de que materiais são feitos esses objetos.

6. Pinte de azul os materiais mais duros e de vermelho os mais flexíveis

7. Os produtos que não servem mais para serem utilizados devem ser descartados no lixo.
Muitos deles podem ser reciclados. Para facilitar a reciclagem existe a coleta seletiva a
qual consiste em separar o lixo pelo tipo de material. Pinte as lixeiras da mesma cor do
material acima que será descartado nela.

HISTÓRIA
(EF01H101JA)

1. Preencha o quadro abaixo com as suas informações:

Nome:

2. Converse com a sua família para saber como seu nome foi escolhido e registre as
respostas.


Quem escolheu o meu nome?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Meu nome tem algum significado especial?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Complete a composição de sua família, escrevendo os nomes.

4. Desenhe como você se imagina no futuro.

(EF01HI02JA)

FAMÍLIA>>>

OS MORADORES DE UMA
RUA, BAIRRO OU CIDADE>>>

PESSOAS QUE FREQUENTAM
UMA IGREJA>>

6. Cole uma foto da sua família ou faça um desenho para representá-la.

7. Observe as imagens e responda:
FOTO 1



FOTO 2

A foto 1 apresenta uma família atual ou de antigamente? Como chegou a essa resposta?
______________________________________________________________________



Qual família apresenta um modo de vida parecido com a sua
______________________________________________________________________



Qual família aparenta ser mais feliz? Por quê?
______________________________________________________________________

GEOGRAFIA

(EF01GE01JA) OS LUGARES QUE VIVEMOS
Para que vivemos em tantos lugares diferentes?
Porque em cada lugar realizamos atividades diferentes!
Por exemplo, em casa vivemos com nossa família, é o lugar em que dormimos em
nossa cama, tomamos banho em nosso banheiro, nos alimentamos utilizando a cozinha, e
estamos em contato com nossa família.
Já a escola é o lugar onde usamos a sala de aula para aprender, a cantina para
lanchar com nossos amigos, a quadra de esporte para fazer as atividades físicas.
Uma praça é um bom lugar para andar de bicicleta, para brincar com os amigos e
para passar um tempo ao ar livre.
Cada lugar é usado de uma forma, pois é assim que nossa vida fica mais
organizada.

1. Em qual lugar você acha onde estão as crianças:

a) ( ) Escola
b) ( )Praça
c) ( ) Igreja
d) ( ) Cinema

2. André está soltando pipa.
a) ( ) No seu quarto
b) ( ) Na escola
c) ( ) No parque ou praça

Todo mundo precisa dela para viver
Para viver bem protegido
Sabe de quem estou falando?
É da casa, meu amigo!

3. Observe a imagem e pinte os cômodos que tem em sua casa.

(EF01GE02JA) Observe as imagens abaixo:
Imagem 1

Imagem 2

a) Na imagem 1 temos a brincadeira “Telefone sem fio”. Você já participou dessa
brincadeira?
( ) Sim

( ) Não
b) Você sabe qual a brincadeira da imagem 2? Se sim, escreva abaixo.
_________________________________________________________________________
c) Em sua opinião, qual das duas brincadeiras é mais atual?
( ) A primeira
( ) A segunda
5. Os brinquedos abaixo foram inventados há muito tempo atrás. Nossos pais e avós já
brincaram com eles.


Observe as imagens abaixo e circule os brinquedos de antigamente que você conhece:

6. Você conhece essa brincadeira?



Marque a alternativa certa:
( ) Pula corda
( ) Esconde-esconde
( ) Corrida do saco
( ) Amarelinha

7. Leia o bilhete que Amália mandou para Dalila e responda:



Marque um X nas brincadeiras que Dalila e Amália poderão brincar no quintal:

8. Ligue ao baú os brinquedos que você mais gosta.

ARTES
(EF15AR01JA)1. Crie uma arte que represente a chuva. Desenhe gotas largas e finas,
traços rápidos ou bem marcados, o uso de cores dentro ou fora das nuvens.

2. Observe a obra “Palhacinhos na gangorra” de Cândido Portinari.

Agora responda:
a) Quantos palhacinhos você viu? _______________________
b) Os palhacinhos estão brincando na gangorra, e você, onde gosta de brincar?
_______________________________________________________________

(EF1AR02JA)Na arte, as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Por
exemplo: uma linha pode ser reta, longa, grossa e azul. Veja alguns tipos de linhas.

3. Agora que você já conhece os tipos de linhas, use sua criatividade e faça uma obra de
arte utilizando vários tipos de linhas.

4. Observe as figuras e escreva:
(c) para as figuras formadas somente com linhas curvas
(r) para as figuras formadas somente por linhas retas.

( )

( )

( )

(EF15AR03JA)

5. Agora é sua vez! Crie seu autorretrato.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Ed. Física
(EF12EF01JA) 1. Coloque os nomes das brincadeiras do quadro abaixo, em frente de
cada desenho.

2. Pergunte para seus familiares quais brincadeiras eles mais gostavam de brincar
quando eram crianças. Escolha 3 delas e anote abaixo!

(EF12EF02JA) 3. Observe a imagem abaixo:

a) Qual é o nome dessa brincadeira?
_________________________________

b) Você já brincou?
__________________________________
c) Para brincar precisamos de:
( ) Palmas
( ) Música
( ) Gestos
4. Faça um X nas brincadeiras que você gosta.

