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COMUNICADO AOS PAIS E ALUNOS 
 
 
Caros pais e/ou responsáveis e queridos(as) alunos(as), 

 
 Este é um ano de grande aprendizado para todos nós, pois, apesar das dificuldades 
encontradas pelo caminho, também temos a oportunidade de vencer os obstáculos, crescer em 
conhecimento e estreitar ainda mais as relações com nossos familiares, sem perder de vista as 
amizades já conquistadas. 

Distantes da escola, com a rotina alterada, todos precisam partilhar dos momentos de 
estudos e atividades a fim de estimular a aprendizagem dos alunos e manter os vínculos afetivos que 
unem as crianças, os adolescentes, seus familiares e os professores de nossa escola. Quando 
voltarmos às aulas presenciais estaremos ainda mais fortes para desenvolver o ensino e a 
aprendizagem e, ainda, cultivar as amizades. 

O Caderno de Atividades 5 traz a continuidade dos estudos aos alunos, para que, 
diariamente, possam usufruir do seu tempo em casa com os conteúdos e habilidades do ano no qual 
estudam, mantendo-se conectados à vida escolar.  

A realização das atividades está prevista para 20 dias letivos, mas destacamos que devem 
ser realizadas respeitando-se a rotina de cada família e o ritmo dos alunos, principalmente as 
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, que são mais morosas para ler e escrever, bem 
como os alunos que apresentam alguma deficiência ou transtorno, o que é compreensível. 
Solicitamos, aos que puderem, que acompanhem as aulas e postem suas atividades nos grupos de 
whats app, google classroom ou que enviem fotos dos exercícios feitos pelo e-mail: 
emprofarlindolimaemcasa@gmail.com. Posteriormente, os cadernos deverão ser entregues na 
escola para arquivamento. 

Um ótimo trabalho aos alunos e nossa gratidão pela participação das famílias.  
 
         Direção, equipe técnico-pedagógica e professores. 
 

 
Quantitativo de horas/aula por componente curricular para o período previsto de 20 dias letivos: 
 

Língua Portuguesa: 20 h/a     Ciências: 08 h/a 
Matemática: 20 h/a      Arte: 12 h/a   
História: 08 h/a       Educação Física: 08 h/a   
Geografia: 04 h/a 

  
 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 
   
Aluno(a): _______________________________________Ano: 2º Turma:____ 
 

Campo Grande/MS, _____/_____/2020	
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             ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

  ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Ano   
  Aluno(a): ____________________________________2º Ano - Turma:_____ 

             Professoras:  Luciana Ramos e Veronice da Rocha 
 

CADERNO DE ATIVIDADES 5 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

HISTÓRIAS QUE ENSINAM  -  PARA LER 
O texto que você vai ler a seguir é uma FÁBULA. Converse com a família sobre as questões 
a seguir. 
Você sabe o que é uma Fábula? O que contam as fábulas? Quem são os personagens?  
O título da fábula que você vai ler é “ O LEÃO E O RATINHO”. O que você sabe sobre esses 
animais?  
O que você imagina que vai acontecer nesta fábula? 
 

O LEÃO E O RATINHO 
ESOPO, RECONTADA E ADAPTADA POR LÚCIA TULCHINSKI 

O rei das selvas dormia sob a sombra de um carvalho. 
Aproveitando a ocasião, um bando de ratos resolveu 
passar por cima dele para encurtar caminho. 
- Vamos, vamos, não há tempo a perder – disse o líder do 
bando. 
Quando faltava apenas um rato para passar, o Leão 
acordou e prendeu-o debaixo de sua pata. 
- Por favor, majestade das selvas, não me esmague! – 
implorou o Ratinho. 
- E você tem alguma boa razão para que eu não faça isso? 
- Bem... talvez um dia eu possa ajudá-lo! – disse o 
Ratinho. 
 O Leão deu uma sonora gargalhada: 
- Você? Minúsculo desse jeito? Essa é boa! 
- Por favor, por favor, por favor, não me esmague! – 
insistiu o Ratinho. 
Diante de tamanha insistência, o Leão, que estava mesmo com o estômago cheio, deixou 
que o Ratinho se fosse. 
Alguns dias depois, o Leão ficou preso numa rede deixada na floresta por alguns caçadores. 
Fez de tudo para se soltar, mas não conseguiu. Seus urros de raiva fizeram a terra tremer. 
Ao ouvi-los, o Ratinho veio em seu socorro. Com seus dentes pequeninos e afiados, roeu as 
cordas da rede e soltou o Leão. 
Moral da história: Uma boa ação ganha outra. 

TULCHINSKI, LÚCIA (ADAP), FÁBULAS DE ESOPO/ JEAN DE LA FONTAINE. 2. ED. 9 SÃO PAULO; SCIPIONE, 2016.  
 
 

CONHECENDO PALAVRAS – DICIONÁRIO 
CARVALHO – árvore de caule escuro, que atinge 40 metros de altura, muito usada em 
construções e marcenaria. 
MINÚSCULO – muito pequeno. 
SONORO -  que tem som alto e claro. 
URRO -  rugido ou som forte emitido por alguns animais. 
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NOSSOS AUTORES, VAMOS CONHECER UM POUCO SOBRE ELES. 
ESOPO -  nasceu na Grécia há muito tempo, nó século VI antes de Cristo. Ele contava 
histórias de animais que traziam uma lição de moral. Essas histórias chegaram até nós, 
encantando gerações. 
LÚCIA TULCHINSKI – é uma jornalista que escreve livros para crianças desde 1994. Sua 
primeira obra foi VUPT -  A FADINHA. A Fábula que você leu, de ESOPO, foi adaptada por 
ela especialmente para o público infantil. 
QUESTÃO 01 

a. Como o Ratinho se sentia quando se encontrava preso sob as garras do Leão? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b. Como o Ratinho resolveu seu problema? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c. O Ratinho cumpriu a promessa que fez ao Leão? Explique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

d. O que você achou da atitude do Leão? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

e. O que você achou da atitude do Ratinho? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

f. A Fábula que você leu trata de: 
 
         Vingança                                    Gratidão                                 Esperteza 

 
g. Em quanto tempo se passa o que é contado na Fábula. 

 
          Alguns meses                           alguns anos                            alguns dias 

 
h. Sublinhe no texto a parte que mostra a passagem do tempo.  
i. Os personagens da Fábula são: 

           Animais                                     Objetos                                 Pessoas 
 
QUESTÃO 02  
 

a. A Fábula apresenta uma Moral da História, uma espécie de conclusão a que podemos chegar 
ou um aprendizado que podemos ter depois da leitura. Identifique a moral e copie com letra 
cursiva. 
___________________________________________________________________________ 
 

b. A moral desta fábula significa: 
        O que se faz de bem para alguém retorna como um bem para nós mesmos. 
         
         O que se faz de bem para alguém não tem retorno algum. 
  
           O que se faz de bem para alguém retorna como um mal. 
 

c. Nos trechos abaixo, o que significam as partes destacadas? 
a. – Por favor, majestade das selvas, não me esmague! Implorou o Ratinho. 

(     ) deu ideia                       (      ) ordenou                   (     ) pediu muito 
b. O Leão deu uma sonora gargalhada. 

(     ) riu bem alto                   (      ) sorriu                       (     ) riu baixo 
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Nesta FÁBULA, a maior parte da história é contada por alguém – um narrador. Mas há 
trechos que fazem as falas dos personagens. 
As falas dos personagens são indicadas por um sinal de pontuação chamado – 
TRAVESSÃO. 

d. Circule os travessões que introduzem as falas dos personagens na fábula que você leu.  

 QUESTÃO 03 
Agora você deverá escrever um diálogo – uma conversa entre duas ou mais pessoas, 
lembre-se de usar o TRAVESSÃO e os outros sinais de pontuação que você já aprendeu. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________	
PARA LER 
Voce vai ler um Poema, chamado “O Bicho Alfabeto”, do autor Paulo Leminski. 

      							 	
LEMINSKE, PAULO. MELHORES POEMAS DE PAULO LEMINSKI. SÃO PAULO:GLOBAL,2006. P.181.	
 
QUESTÃO 04 

a. O texto que você leu é:  (    ) uma fábula            (     ) um poema          (     ) um conto 

Você já sabe que cada linha do POEMA se chama VERSO, e que os versos agrupados são 
chamados de ESTROFES. Observe as estrofes e os versos do poema e responda. 

b. Quantas estrofes tem o poema “O Bicho Alfabeto”? _________________________ 
c. Quantos versos há em cada estrofe? 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

d. Que palavras da terceira e da quarta estrofes rimam? 
___________________________________________________________________ 

e. No poema afirma-se que O Bicho Alfabeto tem 23 patas. A que  animal  O Bicho Alfabeto está 
sendo comparado? ________________________________________ 

f. O que seriam as 23 patas do Bicho Alfabeto? 
__________________________________________________________________ 
 

FIQUE SABENDO... 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano		 	 	6	

Atualmente, o alfabeto da língua portuguesa tem 26 letras, mas já houve época em que ele 
tinha apenas 23 letras, pois as letras K, W, Y não faziam parte dele. Foi em 2009 que elas 
entraram oficialmente para a lista de letras do nosso alfabeto. Por isso, poucas palavras da 
língua portuguesa usam essas letras. Em geral, elas aparecem em nomes de pessoas, 
unidades de medida e palavras estrangeiras como Web, Kiwi, Play. 
VOCÊ SABIA... 
Embora o nome Centopeia significa literalmente “Cem pés”, as Centopeias possuem entre 
28 e 354 pernas, dependendo da espécie (existem aproximadamente 280). Elas se 
movimentam rapidamente, sendo a Centopeia comum, que encontramos em casa, a mais 
rápida. Esta, porém, tem apenas quinze pares de pernas. 
VOCÊ PENSA QUE UMA CENTOPEIA TEM CEM PÉS? DISPONIVEL EM: HTTP://DUVIDACRUEL.UOL.COM.BR/SANTA-
INUTILIDADE/VOCE-PENSA-QUE-UMA-CENTOPEIA-TEM-CEM-PES.HTML>ACESSOEM: 1 SET.2017. 

QUESTÃO 05  
a. Vamos organizar o nome dos alunos  do 2º Ano, em ordem alfabética. 

Rafaela -  Yasmim – Bernardo – Juan – Eduardo – Talita -  Aghata -  Nycolle – Fernando 
– Anna Luiza – Morgana – Jorge Miguel – Matheus – Brenda – Asafe – Maria Eduarda – 
Arthur – Kauanny – Miguel -  Lorena  -  Lucas -  Leandro 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b. Alguns colegas da nossa turma tem as letras K, W, Y em seu nome? Quem são? 
__________________________________________________________________________ 

c. Escolha o nome de cinco crianças da lista anterior e escreva-os com letra cursiva, lembre-se 
de iniciar com letra maiúscula. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 06 

a. Releia os trechos do poema e escreva-os colocando espaço entre as palavras. 
 
Obichoalfabetotemvinteetrêspatas. 
________________________________________________________________ 
 
Porondeelaspassamnascempalavrasefrases. 

            ________________________________________________________________ 
b. Forme novas palavras: 

 
Retire a leta H da palavra BICHO:     ______________________ 
Retire a letra R da palavra FRASE:    ______________________ 
Retire a letra R da palavra RÉGUA:   ______________________ 
Retire a letra C da palavra CAQUI:     ______________________ 
Retire a letra R da palavra CARLOS:  ______________________ 
 

c. Ligue a parte do texto em LETRA MAIÚSCULA ao mesmo texto em LETRA MINÚSCULA. 
 
O BICHO ALFABETO                                                            tem vinte três patas 
 
FICA O QUE NÃO SE ESCREVE                                          o bicho alfabeto 
 
TEM VINTE E TRÊS PATAS                                                 nascem palavras e frases 
 
NASCEM PALAVRAS E FRASES                                         fica o que não se escreve 
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QUESTÃO 07 -  Leia este POEMA: 
O GRILO  
(Almir Correia) 
GRITOU NO SACO 
GRITOU NO PAPO 
DO SAPO 
GRITOU NO POÇO 
GRITOU NA CARA DO MOÇO 
GRITOU NO MATO 
GRITOU NO SAPATO.  

 E DE REPENTE 
PRA ESPANTO DA 
GENTE 
NÃO GRITOU MAIS. 
TINHA GASTO AS 
CORDAS VOCAIS. 
 
 

 
Leia estas palavras que aparecem no poema:  

         CARA                           SACO                       POÇO                      MOÇO 

O som das letras destacadas nessas palavras é o mesmo em todas elas? Por quê?                     
O sinal que aparece abaixo da letra Ç chama-se CEDILHA e serve para indicar que o 
som da letra C deve ser lido como em SOPA, SEMENTE, SILVIA, SORVETE, SURURU. 
Lemos Ç como CE-CEDILHA. 

a. Complete as palavras com as consoantes que estão faltando, observe o desenho. 

 A __ __ A __ __ A              __ A __ __ A __ O 
 

  __ __ IA __ __ A                 A __U __E 
 

b. Pesquise e escreva 5 palavras com Ç.  

__________________________________________________________________________ 
Leia outras palavras escritas com Ç: 

ESPERANÇA   -  AÇOUGUE    -   CAÇADOR  -  CAÇOAR  -  DENTUÇO  -  SOLUÇO  -  
AÇUDE  -  CORTIÇO  -  MELAÇO  -  ROÇADO  -  CAÇAMBA  -  IGUAÇU  -  JAGUNÇO  -  

BAGUNÇA  -  AÇUCAR   -  PRAÇA  -  CABEÇA  - 
c. O som de Ç nestas palavras:  

               (     ) é o mesmo em todas elas.             (     ) é diferente em algumas delas. 
 
Alguma das palavras que você leu começa com Ç?   (     ) sim                     (     ) não 
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d. Agora releia as palavras do quadro anterior e copie as palavras organizando-as em três 
grupos no quadro abaixo. 

ÇA ÇO ÇU 

   

   

   

   

   

   

   

e. As letras que aparecem após Ç, em todas as palavras, são:  
(     ) Vogais                               (     ) Consoantes 
 
Que letras aparecem após Ç? ___________________________ 

QUESTÃO 08 
VAMOS PENSAR? 
Não começamos palavras com Ç. Usamos Ç apenas com as vogais A, O, U.  
O som de Ç é igual ao som da letra C nas sílabas CE e CI. O som de Ç é igual ao som da 
letra S em início de palavras (sapo, sapato). 
Agora leia as palavras a seguir:  

DOCE                          FELICIDADE                        CEBOLA                     CEDO 
CIÚME                         CICATRIZ                            CIDADE                      CEGONHA 

 
a. As palavras acima foram escritas com:    (     ) C                      (     ) Ç 

 
b. As vogais que aparecem após a letra destacada nestas palavras são _____ e _____. 

 
c. O som dessa letra nestas palavras é:  

(      ) igual ao de ÇA, ÇO, ÇU.                      (      ) diferente de ÇA, ÇO, ÇU. 
 
O texto a seguir é um CONTO DE FADAS. Leia com muito atenção e observe o modo como 
a história é contada, quando e  em que lugar ela acontece e nos personagens. 

CINDERELA 
 Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era 
obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. 

  Certo dia, o criado do rei trouxe um 
convite para o baile real em que o príncipe procuraria 
uma esposa entre todas as donzelas do reino. 
Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, 
enquanto elas zombavam da pobre garota, que não 
poderia ir ao baile. 
  Cinderela as viu partir e ficou muito triste 
e sozinha no jardim, quando, de repente, uma fada 
madrinha surgiu diante dela.  
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Com um toque de sua varinha mágica, a fada 
transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os 
trapos de Cinderela em um magnífico vestido. 
 -  Vá ao baile, querida – disse-lhe a fada. – Mas 
lembre-se de que, à meia-noite em ponto, a magia acabará e 
tudo voltará ao seu estado normal.  
 O príncipe dançou com Cinderela a noite toda e 
apaixonou-se pela doce garota, porém, quando o relógio 
marcou meia-noite, cinderela fugiu do palácio, perdendo no 
caminho um de seus sapatos de cristal. 
 No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as 
donzelas do reino provassem o sapato para que ele 
encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se 
casaria. 
 Centenas de moças fizeram fila para provar o 
sapatinho, mas ele só coube nos pés de Cinderela, diante dos olhares invejosos das filhas 
da madrasta. Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. 

Maria Mañeru.Contos da carochinha: um livro de histórias clássicas. 
Barueri: Girassol,2014. 

QUESTÃO 09 
a. Por que as irmãs zombavam da Cinderela? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b. O príncipe dançou a noite toda com Cinderela, mas não chegou a saber seu nome ou seu 
endereço. Por que isso aconteceu? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c. Qual foi o objetivo do prícipe ao ordenar que todas as moças provassem o sapatinho de 
cristal? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
FIQUE SABENDO 
O conto de fadas é uma história antiga transmitida de geração a geração. O tempo nessa 
narrativa é indefinido, ou seja, o leitor não sabe exatamente quando a história aconteceu. 
O cenário é o lugar onde se passa a história. Pode ser um palácio, uma casa, uma floresta 
ou outro lugar. 
QUESTÃO 10 

a. Copie do texto a expressão que indica o tempo em que essa história aconteceu? 
___________________________________________________________________________ 
 

b. Há outras expressões que indicam tempo nos contos de fadas. Escreva uma que inicie e 
outra que finalize os contos de fadas. 
___________________________________________________________________________ 
 

c. Qual desses cenários não pertence à história da Cinderela? 
(     ) casa                                             (     ) Floresta encantada 
(     ) jardim da casa                             (     ) Palácio real 

 
As personagens que mais aparecem nos contos de fadas são príncipes e princesas, reis e 
rainhas, fadas, bruxas, madrastas, criados, camponeses, mendigos e lobos. 
As fadas e as bruxas têm poderes mágicos que auxiliam ou atrapalham a vida das outras 
personagens por meio de encantamentos. 
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QUESTÃO 11 
a. Circule as personagens que aparecem no conto. 

 
      bruxa                       príncipe                         princesa                             madrasta 
Cinderela                               camponês                     irmãs                    mendigo 
       Lobo                           fada madrinha                 criado                       cobra 

b. Que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos?   
___________________________________________________________________________ 
 

c. Releia o início do texto. 
 “Esta é uma história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada 
pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar”. 

• Do que as invejosas filhas da madrasta tinham inveja? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

O conto se organiza em situação inicial, conflito e desfecho.  
Na situação inicial, são apresentados as personagens, o lugar onde se passa a história e 
os acontecimentos iniciais. 
O conflito é o momento da narrativa em que algo novo acontece e muda a situação inicial. 
É em torno dele que a história se desenvolve. 
Quando o conflito é resolvido, acontece o desfecho da história, e a situação volta a ser de 
equilíbrio.  
QUESTÃO 12 

a. Qual é a situação inical do conto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b. Que fato novo acontece e muda a situação? 
___________________________________________________________________________ 
 

c. Que nome se dá a esse novo momento da narrativa? 
            (     ) conflito                               (     ) desfecho 
 

d. Como o conflito é resolvido? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Esta outra versão da história de “CINDERELA” é um CONTO DE FADAS MODERNO. 
Realize a leitura e descubra o que existe de igual ou de diferente em relação ao texto 
anterior da Cinderela. 

CINDERELA 
 A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta, trabalhava feito 
uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria... dizem que até fome a coitadinha 
passava. Mas no dia do grande baile no castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio 
apalermado apareceu, disse que era sua fada madrinha. E não é que era mesmo? 
 Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina 
usava num lindo vestido. Com outro gesto transformou a abóbora numa carruagem e os 
camundongos em cavalo. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já 
que cavalo come muito mais do que camundongo. E espalha mais sujeira também. 
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 Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas 
coisas todas que todo mundo já sabe. Só que, ainda no meio do caminho, o encantamento 
perdeu o efeito. 
 O vestido ficou de novo esfarrapado, e os cavalos viraram camundongos e a 
carruagem... Bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de 
encantamento. Ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa 
falsificada... O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Nem ficou sendo 
totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem; ou uma carróbora. 
 A Cinderela resolveu que não ia mais voltar pra casa. E, como o príncipe 
dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria 
saber de príncipe nenhum. Ficou morando por ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. 
 E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de 
abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora... 

Maurício Veneza. Aí é outra história... São Paulo: Record, 2012. 
 

FIQUE SABENDO 
 O conto de fadas moderno explora temas e personagens presentes nos contos de fadas 
tradicionais, mas com humor. 
O humor é causado por situações engraçadas e inesperadas ou por comentários divertidos 
feitos por quem escreve a história. 
 
QUESTÃO 13 
 

a. Releia o início do conto e observe a frase em destaque. 
“ A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta, trabalhava feito uma 
condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria... Dizem que até fome a coitadinha 
passava. 

• Sublinhe no texto outros trechos em que o autor comenta a história parecendo 
conversar com o leitor. 

• Por que você acha que o autor faz esses comentários? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

•  No conto de fadas anterior da “Cinderela”, o autor faz esse tipo de comentário? 
______________________________________________________________ 

• De qual das duas versões do conto da Cinderela você gostou mais? Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. Por que à meia-noite a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c. Complete conforme o texto. 
Ø Abóbora + carruagem = _________________________________ 
Ø Carruagem + ____________________ = carróbora 
Ø Qual foi a intenção do autor ao criar essas palavras? 

d. Por que a Cinderela nunca mais passou fome? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Os personagens e os objetos mágicos dos contos de fadas modernos apresentam 
características que, geralmente, não aparecem nos contos de fadas tradicionais. Por 
exemplo, o príncipe pode ser medroso, a fada madrinha, engraçada, e a varinha de condão 
pode fazer feitiços pela metade. 
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QUESTÃO 14 
 
a. Marque um ( X ) nas frases que descrevem características de personagens e objetos do 

conto de fadas moderno. 
(     ) A fada é uma senhora tola que não faz as coisas direito. 
(     ) A fada é uma senhora bondosa, gentil e amável. 
(     ) O príncipe é bonito, valente e perfeito em todas as coisas que faz.  
(     ) O  príncipe não sabe dançar e pisa nos pés da princesa. 
(     ) A varinha mágica é falsificada ou de marca ruim. 
(     ) A varinha mágica funciona perfeitamente com apenas um toque. 
 

b. Compare o final dos dois contos. O que aconteceu com a Cinderela em cada um deles? 
Conto 1 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Conto 2 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
       

SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 

A palavra que tem significado igual ou semelhante ao de outra palavra é chamada de 
sinônimo. 
A palavra que tem significado contrário, oposto ao de outra palavra, é chamado antônimo. 
O antônimo também pode ser indicado pelo acréscimo de IN ou IM no início de algumas 
palavras. Exemplos:  feliz – infeliz                   perfeito – imperfeito. 
 
QUESTÃO 15 

a. Releia um trecho do conto moderno da Cinderela. 
“Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais 
do que camundongo”. 
 
Leia o significado da palavra destacada: 

• desvantagem: falta de vantagem; inferioridade em qualquer assunto ou competência; 
prejuízo. 

• Reescreva o trecho acima substituindo a palavra desvantagem por outra de significado 
igual ou semelhante. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. Agora, leia um trecho do conto da Cinderela tradicional. (1º texto) 
“Cinderela as viu partir e ficou muito triste [...] no jardim, quando, de repente, uma fada 
madrinha surgiu diante dela”. 

• Reescreva o trecho acima substituindo as palavras destacadas por outras de significado 
contrário. Por exemplo: o contrário de feio é bonito. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano		 	 	13	

c. Substitua as palavras destacadas nas frases por um dos sinônimos abaixo: reescreva as 
frases com letra cursiva e letra maiúscula no início. 

Ø  A boneca que ela ganhou tem cabelos compridos. 
______________________________________________________________ 
 

Ø As crianças ficaram alegres com a chegada da vovó. 
______________________________________________________________ 
 

Ø O João é um menino muito comilão. 
______________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 16 

a. Complete as frases com o antônimo das palavras destacadas. 
 

• O cachorro não é magro.  Ele é _____________________. 
• O leite não está quente. Ele está ____________________. 
• A menina não é alta. Ela é _________________________. 
• O papai não é feio. Ele é __________________________. 

 
b. Forme o antônimo das palavras a seguir usando in ou im: 

                 fiel: ______________________                            perdoável: _______________ 
                 possível: __________________                           completo: ________________ 
                 paciente: __________________                           satisfeito: ________________  

c. Complete com o sinônimo das palavras. 
 
grande: _____________________                        pequeno: ________________ 
infeliz: ______________________                        alegre: __________________ 

QUESTÃO 17 
ORTOGRAFIA   -   CH, LH e NH 

a. Escreva o nome das figuras e circule, em cada palavra, o grupo de letras: ch, lh e nh. 

					 										 													 					
	
______________________																______________________																________________________ 
 
Leia estas estrofes. 

[...] 
O lavrador pousa a enxada                                  Nas casas ferve a panela 
No chão, descansa um momento,                        sobre o fogão, nas cozinhas; 
E enxuga a fronte suada,                                      a mulher chega à janela, 
Contemplando o firmamento.                                Atira milho às galinhas. 
                                                                               [...] 

Olavo Bilac. Meio-dia. Em Olavo Bilac. Rio de Janeiro: Arte e Ensaio, 2001. 
 

b. Leia em voz alta estas palavras retiradas do texto. 
 
   chão              chega              mulher            milho            cozinhas           galinhas 
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Agora, leia em voz alta estas palavras iniciadas com a letra H. 
 
        humor              herói               hoje             homem             hora             hotel 
 

c. Qual é a diferença que há no som da letra h quando ela está depois das letras c, l e n e 
quando está no início das palavras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
A letra H se junta às letras C, L e N formando os grupos CH, LH, NH. Cada um desses 
grupos de letras representa um som diferente. 
Exemplos: chega, mulher, galinha. 
As letras desses encontros na divisão silábica não são separadas.  
Exemplo: che-ga, mu-lher, ga - li - nha 
 
DÍGRAFOS 
O dígrafo é um grupo de duas letras que representa um único som. Na língua portuguesa, 
são considerados dígrafos: LH, NH, CH, RR, SS, QU (seguido de E ou I), GU (seguido de E 
ou I), SC, SÇ, XC E XS. Os grupos QU e GU não são dígrafos quando o U é pronunciado, 
como em frequente e linguiça. 
Também existem dígrafos vocálicos, formados pelas vogais nasais: AM, EM, IM, OM, UM; 
AN, EN, IN, ON E UN. 
 
QUESTÃO 18 

a. Complete com ch, lh ou nh e, depois, leia as palavras em voz alta. 
 
espa ___ ar                              toa ___ a                               ran ___ o 
pa ___ aço                               en ___ ente                           ma ___ a 
ni ___ o                                    ma ___ o                              co ___ ilo 
____ ocolate                            passari ___ o                        ama ___ ecer 
____ uteira                               ___ oca ____ o                     madri ___a 
ga ___ o                                   ma ___ ã                               fi ___ote 

 
b. Complete estas frases usando as palavras da lista acima. 

 
• O _________________________ fez seu ________________ no ______________ mais alto 

da árvore. 
• Pegue  uma ______________ seca ! 
• A chuva provocou uma grande _____________________. 

 
c. Forme novas palavras acrescentando a letra H. 

 
cama: ___________________                           fila: _____________________ 
bico: ____________________                            sono: ___________________ 
bolas: ___________________                            pino: ____________________ 
 

QUESTÃO 19 
a. Reescreva as frases usando a letra inicial maiúscula e a letra cursiva: 

 
• meu priminho Júnior aprendeu a bater palmas. 

______________________________________________________________ 
• a bicicleta do Renato está quebrada. 

______________________________________________________________ 
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• o Fábio tem uma gatinha chamada Tila. 
______________________________________________________________ 

• o nome do planeta onde vivemos é Terra. 
______________________________________________________________ 

 
b. Usando a letra maiúscula, escreva: 

• O seu nome. 
____________________________________________________________ 

• O nome da nossa cidade. 
____________________________________________________________ 

• O nome de um amigo. 
____________________________________________________________ 

• O nome do nosso estado. 
____________________________________________________________ 
 

c. Vamos separar as palavras em sílabas: 
 
machado: _______________________          molhado: ______________________ 
dinheiro: ________________________          desenho: ______________________ 
milharal: ________________________          telhado: _______________________ 
folhagem: _______________________          palhaçada: _____________________ 
ninhada: ________________________          pamonha: ______________________ 

QUESTÃO 20                   

  PRODUÇÃO TEXTUAL 
Agora você deve escrever uma releitura do conto da “Cinderela”. Leia com atenção os dois 
contos e capriche na escrita, utilize a letra cursiva, os sinais de pontuação, a letra maiúscula 
e minúscula. 

CINDERELA 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Faça um lindo desenho da sua releitura. 
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   ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Ano   
   Aluno(a): ________________________________________ 2º Ano - Turma:_____ 

              Professoras:  Luciana  Ramos e   Veronice da Rocha    
CADERNO DE ATIVIDADES 5 

MATEMÁTICA 
QUESTÃO 01   

A. Vamos completar o quadro numérico abaixo do número 201 até 300. 

 
 

B. Vamos registar o nome dos numerais por extenso na letra cursiva. 
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C. Complete a sequência numérica de 2 em 2, do número 2 ao 100. 

 
 
QUESTÃO 02 

A. Complete a tabela com o antecessor e o sucessor no número indicado.	

 
 
B. Você já sabe que os números tem nomes. Agora,  vamos realizar o registro do número 

por extenso utilizando a letra cursiva. 
238 - ________________________________________________________________ 
297 - ________________________________________________________________ 
251 - ________________________________________________________________ 
264 - ________________________________________________________________ 
210 - ________________________________________________________________ 

 
C. Atividade de decomposição do número. Observe o exemplo e siga. 

 
NÚMEROS CENTENA DEZENA UNIDADE 

284 2 8 4 
239    
201    
295    
300    
267    
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QUESTÃO 03 
 

A. Pinte uma dúzia de sorvetes. 

 
 

B. Quantos sorvetes você pintou? ________     Quanto sorvetes ficaram sem pintar?  ________ 
C. Isso quer dizer que uma dúzia é igual a ______ e meia dúzia é igual a ________. Então se eu 

tiver 3 dúzias, eu vou ter quantas unidades? ____________________ 
 
QUESTÃO 04 
 
A. Vamos resolver as adições com muita atenção, observe o valor posicional de cada algarismo 

do número. 
 

  236 + 253= _____    149 + 250= _____     282 + 107= _____          175 + 214= _____ 

 
   182 + 206= _____         193 + 205 = _____           132 + 57 = _____          65 + 300 = _____ 

 
B. Vamos calcular mentalmente as adições e registrar os resultados: 

 
240 + 25 + 30 = ______                                          100 + 200 + 300 = _______ 

50 + 40 + 25 = _______                                           35 + 35 = ______ 

20 + 140 + 200 = ______                                         150 +130 = ______ 

200 + 200 = ______                                                  300 + 300 = ______ 
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     C. Vamos descobrir quais são os números que estão faltando nas adições. 
 
210 + _____ = 260                                             143 + ____ = 285 

105 + 200 = _____                                              214 + 182 = ____ 

____ + 201 = 456                                                ____ + 218 = 348 

QUESTÃO 05 

 
A. Vamos desenvolver a atividade com o 

material dourado, seguindo o 
exemplo: 

 
 
 
 
 

               
 

 
  

 
 
 
 

 
B. Em cada quadro escreva o número 

correspondente e faça a 
representação numérica no QVL 
(quadro valor lugar). 
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C. Observe, descubra e registre o número descoberto. 

 
QUESTÃO 06  
 
A.  Vamos trabalhar com a subtração, a atividade a seguir, deverá ser desenvolvida no QVL. 
 

       286 – 164 = _____       239 – 138 = _____        193 – 82 = _____      296 – 83 = ____ 

 
 

B. Vamos pensar e resolver as situações problemas. 
 

A mãe de Maristela arrumou seu lanche, colocou 26 biscoitos para ela lanchar. Na 
escola Maristela comeu 12 biscoitos. Quantos biscoitos ela não comeu? 
 

 
 
Resposta: 
 
A professora levou para sala 286 peças de lego para os alunos montarem. Os alunos 
se divertiram muito nessa brincadeira, mas na hora de guardar as peças, eles só 
encontraram 275 peças. Quantas peças estão faltando? 
 
 
 
 
Resposta:____________________________________________________________ 
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C. Pense e responda rápido. Calculo mental. 
 
Marcos ganhou R$ 55,00 reais do seu pai, ele foi ao cinema assistir ao filme do Super 
Homem. Ele gastou R$ 25,00 no cinema. Quanto sobrou? 
 
Resposta:_________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 07 
 

A. Encontre o nome dos sólidos geométricos no caça-palavras. 

 
 

B. Escreva o nome dos sólidos geométricos. 
 

 
C. Ligue cada sólido geométrico ao seu nome. 
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QUESTÃO 08 
 
MEDIDAS DE MASSA – A unidade fundamental das medidas de massa é o grama. O 
quilograma (Kg) é a unidade mais usada. 

A. Pinte os produtos que podem ser comprados a quilo. 

 
B. Marque um X nos produtos que podem ser comprados a quilo. 

 
 

C. Observe a imagem e responda. 

 
 
Qual é a criança que pesa mais? _____________________ 
Qual é o peso de Paulo? ___________________________ 
Marco pesa _______Kg. 
Quantos quilos Luísa e José pesam juntos? ____________ 
Qual é a criança que tem o menor peso? _______________ 
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QUESTÃO 09 
 

MEDIDAS DE TEMPO - 
CALENDÁRIO 

A.  No mês de agosto 
comemoramos o 
“FOLCLORE”, no dia 22, 
agora vamos completar o 
calendário. 

 
B. Pinte de vermelho o dia do 

Folclore no calendário. 
 
C. Quantos domingos tem o 

mês de agosto? 
 

___________________ 
D. Em agosto comemoramos o 

dia do Estudante, pesquise e 
descubra, e depois pinte de 
verde esse dia. 

 
E. Pinte de azul todos os 

sábados do mês de agosto. 
 
QUESTÃO 10 

Leia com atenção o nome dos 7 
dias da semana e responda: 
 
___________ é o primeiro dia da 
semana. 
 
O último dia da semana é 
______________. 
 
Qual o dia da semana que você 
mais gosta? 
 
 
Pinte na imagem ao lado os dias 
da semana que você costuma ir a 
escola, quando não estamos em 
tempo de Pandemia? 

QUESTÃO 11 
 
O ano tem 12 meses. 
 

A. Pinte o mês do seu aniversário. 
B. Pinte de azul o mês que 

comemoramos o dia das mães. 
C. Pinte de verde o mês que 

comemoramos o dia dos pais. 
D. Pinte de vermelho o mês do Natal. 

 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano		 	 	25	

QUESTÃO 12 
 

MEDIDAS DE TEMPO  - RELÓGIO 
Para medir o tempo gasto em qualquer atividade usamos unidades de medida 

menores que o dia: a hora, o minuto e o segundo. A hora e o minuto são unidades de 
medidas de tempo marcadas pelo relógio. 

O dia é dividido em 24 partes iguais e cada uma dessas partes é chamada de hora(h). 
A hora é dividida em 60 partes iguais e cada uma dessas partes damos o nome de minuto 
(min.). O minuto é dividido em 60 partes iguais e a cada parte damos o nome de segundo. E 
para medirmos esse tempo foi inventado o relógio. Os relógios mais utilizados são: 
                     Relógio Analógico                                             Relógio Digital            
 
 
 
 
 
 

  Nos relógios de ponteiros, o ponteiro menor indica as horas, e   o maior indica os 
minutos. Quando o ponteiro maior estiver apontando para o 1º tracinho depois do 12, terá 
passado 1 minuto, e assim por diante. E é assim de tracinho em tracinho, que o relógio vai 
mostrando o tempo passar.     
  

A. Observe o relógio e responda: 
  
O que indica o ponteiro maior do relógio? 
 
O que indica o ponteiro menor? 

 
B. Marque as horas nos relógios, desenhando os ponteiros, de acordo com os seus horários: 

 
Eu  acordo às _______horas.                                     Eu entro na escola às _______horas. 
                                   
 
 
 
 
 

 
 

C. Responda que horas os 
relógios estão marcando: 
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QUESTÃO 13 
 
TRABALHANDO COM TABELAS E 
GRÁFICOS 
Um artista estava realizando seu 
trabalho e quando concluiu, deixou 
seus objetos espalhados pelo ateliê. 

 
A.  Pinte os quadrinhos de acordo 

com a quantidade de cada objeto, 
utilize uma cor para cada objeto. 
 

 
 

 
 

B. Que objetos o artista deixou 
espalhados no seu ateliê? 
 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

C. Quantos objetos foram deixados 
espalhados no total? 
 
_________________________________ 
 
	

QUESTÃO 14 
Observe com atenção o gráfico dos dinossauros da coleção do aluno Pedro do 2º ano. 

Responda as perguntas observando o 
gráfico com muita atenção. 

A. Qual é o título do gráfico? 
____________________________ 
____________________________ 
 

B. A quem se dirigiu a pesquisa? 
________________________________	
	

C. Número de alunos que participou da 
pesquisa? 
__________________________________	
	
	
	

	

	
D. Registre o número de alunos que gostou de 

cada espécie de dinossauro. 
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QUESTÃO 15  -  SITUAÇÕES PROBLEMAS 
A. Na campanha de vacinação da gripe H1N1 foram vacinadas 186 pessoas, sendo que desse 

total, 45 eram crianças e o restante eram adultos. Quantos adultos foram vacinados nesta 
campanha? 
 
 
 
 

	
	
               Resposta: ___________________________________________________ 
 

B. Isabella ganhou R$ 150,00 de sua madrinha no dia do seu aniversário. Dias após seu 
aniversário a vovó presenteou ela com R$ 249,00. Descubra quanto dinheiro Isabella tem no 
total. 
	
	
	
	
	
	
	
      Resposta: _______________________________________________________________ 
 

C. Na escola de Eduardo tem uma biblioteca com 295 livros de literatura infantil, desses, foram 
emprestados aos alunos 173 livros para leitura em casa. Quantos livros restam na biblioteca 
escolar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Resposta: _______________________________________________________________ 
 

D. A professora comprou 180 brigadeiros e 110 beijinhos para comemorar com os seus alunos o 
dia dos estudantes, que é comemorado dia 11 de agosto. Quantos doces a professora 
comprou ao todo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta: __________________________________________________________________ 
 
 

 
 

C    D U 

   

   

   

C    D U 

   

   

   

C    D U 

   

   

   

C    D U 
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QUESTÃO 16                    MEDIDAS DE COMPRIMENTO 
 
O metro é a unidade de medida de comprimento. Com ele podemos medir o comprimento, a 
largura ou a espessura de objetos, a altura das pessoas, etc. 
 
Veja alguns instrumentos que utilizamos para medir: 

 
A. Observe os instrumentos utilizados para medir as coisas e responda: 

• Luísa usa a _____________________ na sala de aula. 
• A costureira usa a ________________________________ para tirar as medidas. 
• O pedreiro trabalha com o ___________________________. 
• Papai usou a ______________________________para medir nossa casa. 
• Mamãe comprou tecido e a vendedora mediu usando  __________________. 

 
B. Pinte o que podemos 

comprar por metro e depois registre o 
nome. 

 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
 
 

C. AGORA É SUA VEZ.  
 
 Descubra qual é a sua altura e 
registre aqui. _______________ 
 
Responda as questões do quadro 
ao lado, você pode utilizar sua 
régua para realizar as medições. 
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QUESTÃO 17                              SEQUÊNCIA NUMÉRICA 
 
A. Vamos completar a sequência numérica do 301 ao 400 com os números que estão 

faltando. 

 

 
B. Observe a reta numérica e responda. De acordo com a reta numérica responda qual a 

dezena inteira mais próxima de: 
18: __________                     62: ___________                          58: ___________ 
29: __________                     41: ___________                            8: ___________ 
 

C. Pense e responda rápido, mas com atenção. 
 

• De 6 para 10 faltam     ______ 
• De 4 para 14 faltam     ______ 
• De 5 para 12 faltam     ______ 
• De 6 para 20 faltam     ______ 
• De 10 para 35 faltam     _____ 
• De 80 para 100 faltam   _____ 
• De 35 para 45 faltam     _____ 
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Questão 18                              SISTEMA MONETÁRIO 
A. Observe a tabela com atenção e 

responda as questões. 
• Qual é o brinquedo que custa 

mais caro? 
__________________ 

• O urso custa R$ __________. 
• A peteca e a pipa juntas custam 

R$ _______________ 
• Qual brinquedo custa R$ 34,00?  

_______________ 
 

B. A LOJA “Bom Preço” está fazendo uma liquidação. Observe os produtos em oferta: 

 
Cada produto teve um desconto diferente. Calcule o novo preço. Utilize as cédulas e moedas 
do livro didático ou da folha em anexo na página 33 para resolver esta atividade. SIGA O 
EXEMPLO. 

PRODUTO PREÇO NORMAL DESCONTO PREÇO COM DESCONTO 

CHINELOS R$ 40,00 R$ 4,00 R$ 36,00 

CAMISETA  R$ 10,00  

BOLSA  R$ 8,00  

TÊNIS  R$ 10,00  

VESTIDO  R$ 15,00  

CASACO  R$ 30,00  

 
C. Quantos reais temos em cada grupo, registre a sua descoberta. 

  

 
       R$ _____________ 
 

 
 
         R$ ____________ 
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QUESTÃO 19  
TRABALHANDO COM TABELAS E GRÁFICOS 
 
 

A. Observe o gráfico e descubra qual o animal preferido dos alunos do 2º Ano e registre o nome 
dele. __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. De acordo com o gráfico, complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e suas 
respectivas quantidades. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C. Agora que você já observou o gráfico e montou a tabela, responda as perguntas com 
atenção. 
 

• Qual foi o animal mais votado pela turma? ____________________________ 
• Qual o animal que recebeu menor quantidade de votos? _________________ 
• O cavalo e a joaninha juntos receberam __________votos. 
• A _____________ e a _____________ podem voar. 
• O cachorro e o cavalo somaram __________juntos. 
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QUESTÃO 20 
O relógio indica horas e minutos. Nos relógios de ponteiro, o ponteiro pequeno marca as 
horas, o ponteiro grande marca os minutos. 		

A. Ligue cada relógio com a hora que ele está indicando, lembre-se que o ponteiro pequeno 
mostra a hora e o ponteiro grande marca os minutos.  

 
 

B. DESAFIO! Responda que horas são nos relógios abaixo. 

 
 

C. Na minha escola devo chegar a minha sala às _______ horas. Minha aula termina às 
_________horas. Fico na escola estudando por ________ horas. 
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ANEXO	PARA	RECORTE. 
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   ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Ano   
   Aluno(a): ________________________________________ 2º Ano - Turma:_____ 

             Professoras:  Luciana  Ramos e   Veronice da Rocha    
CADERNO DE ATIVIDADES 5 

HISTÓRIA 

	
QUESTÃO 1 

 

 
 

Correlacione o mês do ano à data comemorativa correspondente. 
 
( A ) Maio                              (   ) Mês do natal 
 
( B ) Agosto                           (   ) Mês das crianças 
 
( C ) Outubro                         (   ) Mês dos pais 
 
( D ) Dezembro                     (   ) Mês das mães 
 
 
QUESTÃO 2 – Pinte os objetos que usamos para marcar o tempo. 
 

 
 
 
QUESTÃO 3 – Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
(   ) Passado                               (   ) É tudo aquilo que ainda vai acontecer. 
(   ) Presente                             (   ) É tudo que já aconteceu. 
(   ) Futuro                                 (   ) É tudo aquilo que está acontecendo. 
 
 
 

 
O calendário usado pela nossa sociedade foi criado para marcar a passagem do tempo e 

está dividido em meses, semanas e dias. 
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QUESTÃO 4 
 

 
Observe a linha do tempo da vida de Mariana. A “estrela” indica o ano em que ela nasceu. 
 

 
 
A) Em que ano Mariana nasceu? _________________________________________________ 
 
B) Em que ano Mariana começou a ler? _________________________________________ 
 
C) Quantos anos Mariana tinha em 2013? ________________________________________ 
 
D) Quantos anos Mariana terá em 2021? ________________________________________ 
 
 
QUESTÃO 5 – Desenhe nos círculos, os rostos de quatro pessoas da sua família com idades 
diferentes. Depois, escreva o nome delas e responda as perguntas. 
 

 
 

A) Quem é o mais novo? __________________________________________________________ 
 
B) Quem é o mais velho? ________________________________________________________ 
 
C) Quem nasceu primeiro? ______________________________________________________ 
 
D) Quem nasceu por último? ____________________________________________________ 
 
 
QUESTÃO 6 
 
 

 
Cada um de nós tem uma história. Ela é formada pelos vários fatos que ocorrem ao longo 

de nossa vida. 

 
As famílias podem ser formadas de maneiras diferentes. 
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Com atenção, correlacione as fotos com as alternativas adequadas. 
 
(   ) O filho mora com o pai. 
 
(   ) Os avós cuidam do neto. 
 
(   ) Os filhos moram com a mãe. 
 
 
QUESTÃO 7 – Observe a cena e depois responda. 
 

 
A) Quantas pessoas há nessa família? __________________________________________ 
 
B) E na sua família, quantas pessoas há? _______________________________________ 
 
C) Faça um “x” nas pessoas que moram com você. 
 
(   ) Pai 
(   ) Mãe 
(   ) Irmã 
(   ) Irmão 
(   ) Tio 
(   ) Tia 
(   ) Avô 
(   ) Avó 
(   ) Primo 
(   ) Prima 
(   ) Padrasto 
(   ) Madrasta 
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D) Este é o documento que registra o nascimento de uma 
pessoa. Ele é...  
 
(   ) o boletim escolar 
(   ) a caderneta de vacinação 
(   ) a certidão de nascimento 
 
E) Onde as pessoas devem fazer o registro de 
nascimento? 
 
(   ) Na delegacia 
(   ) Em um cartório de registro civil 
(   ) No posto de saúde 
 
F) Agora, consulte sua certidão de nascimento e responda 
o que for solicitado. 
 
Nome completo: ___________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: _____/_____/_____ 
 
Município de nascimento: ____________________________________________________________ 
 
Horário de nascimento: _____________________________________________________________ 
 
Filiação: _________________________________________________________________________ 
 
Avós: ____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 8 – Esta é a árvore genealógica da família de Bárbara. Bárbara está representada na 
imagem abaixo como “Eu”. 
 

, 
 

A) Como se chama o irmão de Bárbara? ________________________________________________ 
 
B) Como se chama a tia materna de Bárbara? ___________________________________________ 
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C) Como chamam os pais de Bárbara? _________________________________________________ 
 
D) Adelino e Lurdes são avós maternos ou paternos? _____________________________________ 
 
 
QUESTÃO 9 
 

 
Marque a opção correta que completará a frase. 
 
A) A mãe da mamãe é minha... 
(   ) Tia 
(   ) Prima 
(   ) Avó 
 
B) O irmão do papai é meu... 
(   ) Primo 
(   ) Tio 
(   ) Padrasto 
 
C) A filha do irmão da mamãe é minha... 
(   ) Prima 
(   ) Tia 
(   ) Madrasta  
 
QUESTÃO 10 – Você coopera com sua família? Use a legenda e descubra como você pode 
cooperar com sua família. 
 

 
 

 
As famílias podem ser identificadas pelos sobrenomes que revelam as pessoas que são 

nossos parentes. 
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QUESTÃO 11 
 

 

 
 
A) O que você acha que o homem pré-histórico queria dizer com esse desenho? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
B) Imagine que você é uma dessas pessoas e precise comunicar aos seus companheiros uma 
situação vivida por você esta semana. Registre por meio de desenhos. 
 

 

 
 

C) Nos dias de hoje, a pintura rupestre é a melhor forma de comunicação? Por quê? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
 
QUESTÃO 12 – Vovó Nina gosta de contar 
histórias que ela viveu. Enquanto ela conta 
suas histórias, eu só fico imaginando como 
era no tempo dela... 
 
Marque com um “x” a alternativa correta. As 
histórias que vovó nina conta são: 
 
(   ) Relatos escritos 
 
(   ) Relatos orais 

 
A arte rupestre é uma forma de registro deixada pelos homens e mulheres que viviam em 

cavernas (homem pré-histórico). 
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QUESTÃO 13 – Observe as cenas a seguir e anote as informações pedidas no quadro. 
 

 
 
 

Informações sobre as cenas 
Uma semelhança Uma diferença 

 
 
 
______________________________________ 

 
 

 
 
 
_______________________________________ 

 

 
 
QUESTÃO 14 -  As fotos seguintes retratam famílias de duas épocas diferentes. Observe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Qual das duas famílias é a mais antiga? Marque um “X” na gravura correta. 
 

 
B) Que pistas você utilizou para responder à questão acima? Conte para nós. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 15  
 

 
 
Depois de ler o poema acima, circule as sílabas que formam os nomes dos desenhos. 
 

 
 
QUESTÃO 16 – Faça o que for solicitado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano		 	 	42	

QUESTÃO 17 

A) Complete as palavras	com as letras que faltam, nos espaços abaixo.  
 
Os munícipes pagam taxa de: 
 

 
 

 
B) Também pagam impostos sobre as seguintes propriedades: 
 

 
 

 
 
QUESTÃO 18 – Observe as palavras no quadro e escreva-as completando as frases de acordo com 
suas funções. 
 

 
 
 
 
 
A) Apagam os incêndios: ________________________________________________________ 
 
B) Aplicam vacinas: _____________________________________________________________ 
 
C) Encarregados de manter a ordem pública: __________________________________ 
 
D) Fazem entrega de correspondências: _______________________________________ 
  
E) Controlam o trânsito: ______________________________________ 
	

Correios – Polícia – Departamento de trânsito – 
 

Posto de saúde – Corpo de bombeiros 

 
O dinheiro dos impostos e taxas pagos pelos habitantes do município deve ser usado 

para melhorar as condições de vida do lugar. 
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   ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Ano   
   Aluno(a): ________________________________________ 2º Ano - Turma:_____ 

              Professoras:  Luciana  Ramos e   Veronice da Rocha    
CADERNO DE ATIVIDADES 5 

GEOGRAFIA 
QUESTÃO 1  
 

Zona urbana e zona rural 

 
 
Responda de acordo com o texto. 
 
A) As pessoas que moram na cidade formam a comunidade ________________________________. 
 
B) As pessoas que vivem no campo formam a comunidade ________________________________. 
 
C) As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de ________________________________ ou 
____________________. 
 
D) As pessoas que cuidam da criação de animais são chamadas de  _________________________. 
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QUESTÃO 2  
A)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 

 
 

 
Em Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS 
2010), a população indígena somava 70.789 habitantes, presentes em 29 municípios. Até 
hoje são representados por 08 etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, 
Atikun, Ofaié e Guató. 
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Observe os dados referentes aos povos indígenas em alguns municípios do nosso estado e depois 
responda as perguntas. 
 
 

 
 
Quais são as etnias indígenas com a maior população? ____________________________________ 
 
Qual é a etnia indígena com a menor população? _________________________________________ 
 
Qual etnia faz divisa com o estado de Mato Grosso? ______________________________________ 
 
 
QUESTÃO 3  
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As pessoas que trabalham na terra chamam-se? Descubra e escreva. 
 

 
 
QUESTÃO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos ver se você entendeu tudo direitinho? Escreva os nomes dos produtos em destaque na sua 
coluna de origem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A pecuária 
 
A pecuária corresponde a qualquer atividade ligada a criação de 
gado. Portanto, fazem parte da pecuária a criação de bois, porcos, 
aves, cavalos, ovelhas, coelhos, etc. A pecuária ocorre geralmente 
na zona rural e é destinada a produção de alimentos, tais como 
carne, leite, couro, lã, entre outros. 
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QUESTÃO 5 – Vamos conhecer um pouco do trabalho nas indústrias? 
 

Desembaralhe as palavras abaixo e preencha os espaços em branco. 
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Agora, observe os dois ambientes abaixo e responda. 
 
 

 
 
 
A) Em que ambiente o ar está mais puro? Por quê? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
B) Você conhece alguma cidade como a representada na figura 2? Escreva o nome. 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 6 – As florestas, os desertos, as praias e os campos são exemplos de ambientes 
naturais, uma vez que fazem parte da natureza. No entanto, o ser humano modifica a natureza para 
viver conforme suas necessidades. Ele altera o ambiente natural construindo prédios, ruas, avenidas, 
pontes e viadutos. 
 

 
 

A cidade de Dourados é um ambiente modificado 
 

 
A) Como é o ambiente onde você mora? É um ambiente natural ou um ambiente modificado pelo ser 
humano? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
B) Perto da sua casa existe rio, lago ou mar? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Ambiente 1        Ambiente 2 

C) Qual das imagens acima pode ser considerada um ambiente natural? Por quê? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
D) Você preferiria morar no ambiente 1 ou no ambiente 2? Por quê? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
E) Recorte de revistas ou jornais e cole nos quadros abaixo um ambiente natural e um ambiente 
modificado. 

 
 
 

Ambiente natural Ambiente modificado 
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QUESTÃO 7 – Leia o texto com muita atenção e depois responda as perguntas. 
 

A rua de Pedro 
 

A rua de Pedro no passado era calma, com poucos automóveis circulando. Com o passar do tempo, 
houve o aumento do número de moradias e lojas de comércio, transformando a rua calma em uma 
rua movimentada. A rua ganhou asfalto e um sinal de trânsito, conhecido como semáforo. 

 

 
 
 
As ruas vão se modificando conforme vão sendo ocupadas. As pessoas precisam ter próximo às 
suas casas comércio, escola, hospital, transporte e muitas outras coisas para facilitar suas vidas. 
Todas essas necessidades vão transformando os lugares. 
 
A) Como era a rua de Pedro no passado?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
B) Como está a rua de Pedro nos dias de hoje? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
C) É possível jogar bola ou empinar pipa na rua de Pedro? Por quê? 
 
______________________________________________________________________________ 
  
 
QUESTÃO 8 
 

A necessidade da comunicação 
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O que será que o personagem do desenho vai escrever? Seria ele um 
inventor? Talvez ele queira apenas escrever uma carta para alguém 
distante, que não vê há muito tempo! Mas para quem? Qual será o 
nome dessa pessoa? Em qual época se passa essa história? Bem, é 
você quem vai inventá-la. Use e abuse da sua criatividade! 
 
 
 
 

Escreva o que você imaginou no espaço a seguir e depois faça um desenho sobre a sua história. 
 

 
 

E agora vou 
escrever... 
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QUESTÃO 9 - Observe as imagens que representam os meios de comunicação e em seguida 
numere suas funções. 
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   ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2ºANO  
   Aluno(a): _______________________________________ 2° Ano - turma:_____ 

              Professoras: Ana Claudia Barbosa e Roseani Rodrigues 
 

CADERNO DE ATIVIDADES 5 
 

CIÊNCIAS 
 
 

Acesse o link e assistam aos vídeos abaixo que iram ajudá-los a assimilar melhor o 
conteúdo e depois realize as atividades. 
https://www.youtube.com/watch?v=rjUaQW0VG0k – 

papel   

https://www.youtube.com/watch?v=uV0R0f1sy4Q – 

plástico 

https://www.youtube.com/watch?v=gj9R3nmB67Q - 

vidro 

 
Texto 1 
A madeira, o plástico, o papel e o vidro são exemplos de materiais utilizados para fazer 
objetos. Cada material tem características próprias, como transparência, flexibilidade e 
resistência à quebra ou á deformação, por exemplo. É importante conhecer essas 
características para usar os materiais de forma adequada. 
A Madeira é resistente a quebras, mas ela pode ser cortada e esculpida em diversos 
formatos. 
O Vidro é um material transparente, ou seja, é possível enxergar através dele. O vidro é 
pouco resistente e se quebra com facilidade. 
Os metais aquecem com facilidade e são maleáveis quando aquecidos. Podem ser 
brilhantes. 
O Plástico é maleável e resistente. Ele pode ser dobrado e amassado, mas não rasga, nem 
quebra com facilidade. 
O papel pode ser dobrado e amassado. Ele se rasga com facilidade. 
 
 
Atividade 1 
O que aconteceria se... 
as suas roupas fossem feitas de papel em vez de tecido? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
os móveis da sua casa fossem feitos de borracha em vez de madeira ou metal? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
as janelas fossem feitas de tijolos em vez de vidro? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Atividade 2 
Escreva uma característica do material que compõem os objetos abaixo.  

 
 
 

 
 
 

 
_________________                     ________________                       __________________ 
 
Atividade 3 
Complete a tabela abaixo com 5 objetos diferentes, suas características e de que material é 
feito.	Siga o exemplo: 
Objeto Material principal Característica do 

material 
chinelo borracha Macia - maleável 
   
   
   
   
   
 
Texto 2 
Tudo o que ocupa um lugar no espaço e tem massa é chamado matéria.  
A matéria pode ser encontrada em três estados físicos, como a seguir.  
Sólido – Possui forma definida, é geralmente duro e resistente, como, por exemplo, uma 
pedra. 
 Líquido – A matéria no estado líquido não tem forma própria. Ela toma a forma do recipiente 
que ocupa. Fora do recipiente, o líquido flui, escorre. 
 Gasoso – Não tem forma nem volume definidos. O gás toma a forma do recipiente que 
ocupa, preenchendo-o totalmente, como ocorre em uma bola ou em um balão 
 
Atividade 4 
Indique o estado da matéria abaixo: 
Prato=______________________________________________ 
Pneu=______________________________________________ 
Garoa=_____________________________________________ 
Vapor’água=__________________________________________ 
Suco=________________________________________________ 
 
Observe a imagem abaixo e responda as questões 5 e 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano		 	 	55	

Atividade 5 
A  Matéria que compóe o balão está no estado: 
(    ) liquido                     (    ) gasoso                         (     ) sólido 
 
Atividade 6 
Cite uma característica do material que é feito o balão. 
__________________________________________________________________________ 
 
Atividade 7 
Observe os objetos utilizados em sala de aula e escreva quais os tipos de materiais 
podemos  
encontrar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régua:____________________________________________________________________ 

Lápis:_____________________________________________________________________ 

Apontador:_________________________________________________________________                                                                                                         

 

Atividade 8 
 
Os brinquedos são fabricados de diferentes materiais. 
Dependendo do material que foram fabricados, eles oferecem possibilidades variadas de 
formas, tamanhos e uso nas brincadeiras. 
O quadro a seguir representa alguns brinquedos populares.  
Complete o quadro escrevendo o nome do material que são feitos os brinquedos abaixo: 
 
Brinquedo Material que é feito 

Bola de gude  

Boneca  

Pipa  

Pião  
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Atividade 9 
Assinale, com um X as propriedades dos objetos: 
 

 
 
Observe atentamente os seguintes materiais... 

 
 
 
 

 
 
A                    B                C                       D                           E                         F 
 
Atividade 10 
Escreva o nome dos materiais apresentados. 
A:______________________________ B:___________________________________ 
C:______________________________D:___________________________________ 
E:_______________________________F:___________________________________ 
 
Atividade 11 
 
Dos materiais representados, indica os que são... 
Flexíveis (que dobram):__________________________________________________ 
Solúveis na água:______________________________________________________ 
Transparentes:________________________________________________________ 
Duros:_______________________________________________________________ 
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Atividade 12 
Os seres humanos modificam muito objetos ao longo do tempo. 
Observe as figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual das canetas é feita de material natural? E qual material? 
__________________________________________________________________________ 
 
A invenção da caneta é um exemplo de tecnologia. Explique por quê. 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bons estudos!!! 
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   ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2ºANO  
   Aluno(a): _________________________________________2° Ano - turma:_____ 

              Professoras: Izabella Cayres e Josina Jovelina da Silva 
 

CADERNO DE ATIVIDADES 5 
 

ARTE 
AULA 1  
CONTEÚDO: CULTURA POPULAR – FOLCLORE 

	
A) Você conhece algum tipo de folclore? Escreva abaixo um exemplo. Pode ser uma lenda, uma 
dança, uma	brincadeira etc.	
_________________________________________________________________________________ 
 
B) Leia abaixo a lenda do Curupira e faça no seu caderno de arte um desenho ilustrando o 
personagem da história. Você pode também fazer essa atividade no seu livro de arte na página 54. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C) De acordo com a lenda do Curupira que você acabou de ler responda quais são suas 

características: 

1. Qual a cor do seu 

cabelo?_________________________________________________________ 

2. Com o que ele se parece? 

_________________________________________________________ 

3. Como são seus pés? 

_____________________________________________________________ 

4. O que ele faz da 

vida?____________________________________________________________ 

LENDA DO CURUPIRA 

EU SOU CONHECIDO 
COMO O PROTETOR 
DA FLORESTA 
PROTEJO FAUNA  
E FLORA 
POIS É O POUCO 
QUE ME RESTA. 
PAREÇO COM 
UM MENINO, 
COM CABELO 
 

COR DE FOGO 
E OS PÉS INVERTIDOS. 
NA MATA, 
OS CAÇADORES 
EU ESPANTO. 
QUANDO PENSAM 
QUE ESTOU VINDO, 
NA VERDADE 
ESTOU VOLTANDO. 

 

“O folclore é uma tradição cultural de um povo, onde costumes, lendas, crenças e festas 
populares são transmitidos de geração em geração. A palavra folclore é de origem inglesa 
e seu significado é folk (povo) e lore (conhecimento). Cada região tem suas características 
próprias, o seu jeito de ser e de viver, que determina como é esse povo, seus gostos e aquilo que 
consideram importantes. O folclore é comemorado no dia 22 de agosto”. 

v Você pode ver os desenhos e ler as histórias dos personagens do folclore brasileiro no 
livro didático de arte “Novo Pitanguá” nas página 50, 51, 52 e 53. 
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AULA 2  
CONTEÚDO: FOLCLORE – LENDA DO SACI-PERERÊ 
	
A) Você conhece a lenda do Saci-Pererê? Faça a leitura do poema abaixo: 

“Menino negro, levado e arteiro 

só tem uma perna, mas salta de lá pra cá o dia inteiro. 

A carapuça vermelha o deixa invisível 

adora traquinagens, se acha invencível. 

Fuma cachimbo e tem joelho machucado, 

mas não se engane, ele não é nenhum coitado. 

Ele mora no mato e dele toma conta, 

com os caçadores desavisados 

ele sempre apronta. 

O saci adora assobiar 

é o seu jeito de marcar presença, 

no meio de um rodamoinho de areia 

chega fazendo bagunça. 

Ele é um menino bom, mas é muito bagunceiro”. 

	

v Sugestão de vídeo | Série Juro Que Vi – Saci: https://youtu.be/zcqepxpd-p0 
B) Marque um (X) nas características que representam o Saci-Pererê. 
(     ) É adulto 
(     ) Mora no mato 
(     ) É comportado 
(     ) Usa uma carapuça vermelha 
(     ) Anda em um rodamoinho de areia 
(     ) Anda a cavalo 

(     ) Usa camiseta e calça 
(     ) Mora na cidade 
(     ) É bagunceiro 
(     ) Usa chapéu de palha 
(     ) É um menino 
(     ) Destrói as matas

 
C) Vamos criar uma dobradura de Saci. 
1. Pegue uma folha (de qualquer tipo) e corte deixando-a no formato quadrado.  
2. Siga o passo a passo da imagem para fazer o rosto do saci. 
3. Desenhe os olhos, nariz e boca. Pinte bem bonito! 
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AULA 3  
CONTEÚDO: FOLCLORE – LENDA DO BOITATÁ 

A) Vamos conhecer um pouco da história do Boitatá. Faça a leitura do texto abaixo: 
v Sugestão de vídeo| Animacriança – Lenda do Boitatá| https://youtu.be/sLP8R7sT4jM 
B) Observe os personagens abaixo e circule aquele que se parece com o Boitatá retratado na 
história acima: 
 
 
 
 
 
 
 
	
C) Hora de criar! No caderno de arte, faça um desenho criativo ilustrando o Boitatá do jeito que você 
imagina. Pinte com lápis de cor. 
 
D) Vamos produzir um Boitatá de papel. Você vai precisar de: 
v 1 rolinho de papel higiênico (aquele de papelão) ou 1 tira de papel simples com 3cm de largura.  
v 1 tesoura sem ponta 
v lápis de cor ou canetinhas para decorar 
1. Primeiro pinte e decore todo o seu rolinho ou a tira de papel do jeito que preferir.  
2. PARA O ROLINHO: com a tesoura sem ponta, comece a cortar o rolinho em forma de espiral 
(como na foto). Abra e ajuste os espaços para a cobra ficar do tamanho desejado. 
3. PARA A TIRA DE PAPEL: dobre o papel como uma sanfona, dobrando uma ponta para cada lado, 
até o final da tira. Abra e ajuste o tamanho da cobra. 
3. Para finalizar, corte uma das pontas em forma de cabeça de cobra e desenhe os olhos. Você 
também pode fazer uma língua e colar nela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLO COM ROLINHO DE PAPELÃO                EXEMPLO COM TIRA DE PAPEL 

“A lenda diz que num certo tempo as matas ficaram na escuridão, sem a luz do sol. Fortes 
tempestades caíram, causando enchentes nas florestas, o que provocou a morte de muitos 
animais. Um dia, uma cobra que estava dormindo em um tronco, despertou com muita fome e 
passou a comer os olhos dos animais mortos, que brilhavam no escuro. Com isso, as luzes 
desses olhos foram se acumulando dentro do corpo da cobra, deixando-a totalmente transparente 
e iluminada. Dizem que a luminosidade que saiu da cobra trouxe de volta a luz do dia”.  
Essa cobra ficou conhecida como Boitatá (na língua indígena significa cobra de fogo) e dizem 
que ela pode se transformar em uma tora em brasa para assustar caçadores e destruidores das 
matas. 



	 	 	

AULA 4  
CONTEÚDO: FOLCLORE – LENDA DA CUCA 

v Sugestão de vídeo | A lenda da Cuca com música: https://youtu.be/lwwVqdA_EiQ  
A) Hora de criar! Faça no seu caderno de arte um desenho ilustrando a Cuca de acordo com 
as características citadas no texto acima. Seja criativo! 
 
B) Observe ao lado a obra “A Cuca” da artista brasileira 
Tarsila do Amaral. A artista retratou o personagem folclórico 
do jeito que ela imaginava, adicionando suas próprias 
características.  
Agora é a sua vez: desenhe no cenário abaixo um 
personagem novo, de criação sua. Pinte o desenho com 
lápis de cor e seja criativo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Agora que você criou seu personagem, dê um nome a ele e explique, em poucas 
palavras, o que ele representa. 
EXEMPLO: “Poranga” – é um peixe misterioso, peludo e fofo com formato de bola que cuida 
dos rios do Pantanal.  
ESCREVA O SEU AQUI: 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 

“A Cuca é uma importante e conhecida personagem do universo do folclore 

brasileiro. É representada por uma velha, com corpo de jacaré e possui uma voz 

assustadora. Gosta de usar vestido e tem cabelos amarelos. Ela mora em uma caverna 

escura e não vive sem seu caldeirão. De acordo com a lenda, a Cuca assusta e pega as 

crianças que não obedecem a seus familiares”.  
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AULA 5  
CONTEÚDO: CULTURA POPULAR REGIONAL – FOLCLORES DE MATO GROSSO DO 
SUL  
 

Lendas: Pé de Garrafa, Come-língua, Sinhozinho, Minhocão, Negro D’água, entre outros. 
Danças: Catira, Cururu, Siriri, Sarandi, Caranguejo, Chamamé, entre outras. 
Festas tradicionais e religiosas: Banho de São João em Corumbá, Festa do Divino e do Peixe em 
Coxim, festa de São Benedito e Bon Odori em Campo Grande, Festival Internacional de Porto 
Murtinho, entre outras. 
Brincadeiras folclóricas: Touro Candil e os Touros Encantado e Bandido.  
v Sugestão de vídeo | Apresentação do Touro Encantado: https://youtu.be/UQDXyDubyEU 
 
A) Vamos pesquisar! Pergunte para seus familiares ou amigos próximos se conhecem alguma lenda 
de Mato Grosso do Sul e conte um pouco sobre ela aqui.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
B) Marque com um (X) os folclores abaixo que são do Estado de Mato Grosso do Sul: 
(     ) Lenda da Iara                       (     ) Brincadeira do Touro Candil 
 
(     ) Lenda do Pé de Garrafa       (     ) Brincadeira do Bumba-meu-boi 
 
(     ) Dança do Frevo                    (     ) Dança da Catira 
 
(     ) Festa do Bom Odori             (     ) Lenda do Negro D’água 
 
C) Você já ouviu falar da lenda ou da brincadeira do “Toro Candil”? Leia o texto abaixo sobre ela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
O folclore no Estado de Mato Grosso do Sul sofreu influências de costumes dos estados 

vizinhos, comunidades indígenas e dos países de fronteira Paraguai e Bolívia, que se fundiram 

criando uma cultura de características tradicionais sul-mato-grossenses. Dentre os folclores daqui 

destacam-se as lendas, as danças, brincadeiras e as festas tradicionais e religiosas. Veja abaixo 

alguns folclores sul-mato-grossenses: 

“A brincadeira do “Toro Candil” é de influência paraguaia e é realizada atualmente na cidade de 
Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Essa brincadeira foi adaptada para o Brasil e é um misto 
de religiosidade e folclore. Durante a apresentação, dois touros se desafiam para ver quem é o 
legítimo filho do Toro Candil. Os touros, Bandido e Encantado, são representados pelas cores 
verde e amarela e dançam pela arena brincando com outros personagens. Touro Candil é 
representando com chamas saindo dos chifres”.  
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Vamos criar! Decore o rosto do “Toro Candil” com desenhos de sua preferência e cores. Se tiver em 
casa pode decorar com adesivos, lantejoulas e glitter. Seja criativo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Você conhece a lenda do “Pé de Garrafa”? Leia o texto abaixo com atenção: 

 
AULA	6	 
CONTEÚDO: DANÇAS DE MATO GROSSO DO SUL 
Como você leu no texto da aula 5, em nosso Estado temos uma variedade grande de 
danças folclóricas.  
A) Escreva abaixo o nome de duas danças folclóricas de Mato Grosso do Sul. 
1. 
__________________________________________________________________________ 
2. 
__________________________________________________________________________ 
 
B) De acordo com seu conhecimento, marque um (X) na figura que NÃO representa uma 
dança regional. 
 
 
 
 
 
 
       (    )                                       (    )                                       (    )                                  (    ) 

“O Pé de Garrafa é um “bicho-homem” que tem um dos pés em formato de fundo de garrafa. Ele 
se move pulando e deixa um rastro por onde anda com a marca da garrafa. É um bicho que vive 
nas matas e pode desaparecer rapidamente.  Ele gosta de imitar as vozes das pessoas para 
enganá-las, mas cuidado, quem olha em seus olhos pode ser hipnotizado”.   
Vamos criar! Agora faça no seu caderno de arte uma ilustração da lenda do Pé de Garrafa de 
acordo com as características da história.  
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C) Observe os exemplos abaixo e preencha a roupa da dançarina regional com materiais 
que tiver em casa. Exemplos: aparas de lápis, lantejoulas, raspas de giz de cera, cola 
colorida, pingos de tinta, retalhos de tecido, barbante, palitos de fósforo, folhas secas, 
pedaços de CD, sementes, enfim, seja criativo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 7  
CONTEÚDO: FOLCLORE – LENDA DO LOBISOMEM 
 
Leia abaixo a poesia folclórica do Lobisomem: 
 
 

 
O LOBISOMEM É UM HOMEM PELUDO 

QUE APARECE NA LUA CHEIA 
APÓS A MEIA NOITE ELE ATACA 

DEIXANDO O POVO COM MEDO NA ALDEIA. 
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A) Vamos criar! Complete o desenho abaixo criando um corpo para o Lobisomem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Agora vamos produzir um fantoche de Lobisomem. Siga as instruções abaixo: 
Você vai precisar de: 

v 1 folha do caderno ou sulfite (pode ser colorida) 
v Cola ou fita adesiva  
v Tesoura  
v Lápis de escrever e de cor 

1º Com a folha no sentido vertical (em pé), dobre-a no meio e faça o vinco (aquela marca 
quando passamos o dedo na dobra). 
2º Agora abra a folha e dobre, no sentido vertical, cada lado do papel até o vinco que você 
fez.  
3º Passe uma fita adesiva (se não tiver use cola) no meio para segurar os dois lados do 
papel. 
4º Ainda na posição vertical, com o lado 
da fita virado para baixo, dobre o papel no 
meio, unindo as duas pontas. 
5º Agora pegue uma das pontas de cima 
e dobre para baixo. Vire o papel e faça o 
mesmo com a outra ponta. 
6º A forma do fantoche está pronta. Agora 
é só decorar desenhando os olhos, 
focinho, dentes e língua. As orelhas você 
pode desenhar em uma folha separada, 
recortar e colar no seu fantoche como no 
exemplo.  
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AULA 8  
CONTEÚDO: FOLCLORE – LENDA DA IARA 
 
A) Leia o texto abaixo que conta a lenda da Iara e depois pinte o desenho bem bonito.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Vamos criar! Complete o desenho criando a cauda da sereia Iara e o lugar que ela vive. 
Depois de desenhar, pinte a paisagem e decore a cauda com materiais que você tiver em 
casa: pode ser pingos de cola colorida, pedacinhos de papeis coloridos (qualquer papel), 
papel laminado ou alumínio, E.V.A, lantejoulas, glitter, retalhos de tecidos etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Observe os personagens do folclore que estão fazendo companhia para o Chico Bento e 
escreva o nome deles abaixo. Depois pinte o desenho bem bonito. 
 
1. _______________________________________ 
 
2. _______________________________________ 
 
3. _______________________________________ 
 
4. _______________________________________ 
 
5. _______________________________________ 
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              ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 
 

   ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Ano   
   Aluno(a): ____________________________________2º Ano - Turma:_____ 

              Professores:  Josiel Ribeiro  e Marcia Coutinho 
 

CADERNO DE ATIVIDADES 5 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
JOGOS SIMBÓLICOS 

ABAIXO ESTÃO ALGUNS EXEMPLOS DE MODALIDADES ESPORTIVAS, OBSERVE AS 
IMAGENS: 

ATIVIDADES 
1) Escreva a modalidade que combina com cada frase que se encontra ao lado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raquete na bola: _______________________ 

Braçadas na piscina: ____________________ 

Competição de corrida: __________________ 

Golpes no tatame: ______________________ 

Bola no gol: ___________________________ 

Pedaladas na bike: _____________________ 

Equilíbrio no esqueite: ___________________ 

Bola no cesto: __________________________ 
 
2) Qual das modalidades vistas na imagem você escolheria para ser atleta 
profissional? 
__________________________________________________________________________ 
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3) Leia o textinho abaixo, descubra os enigmas e reescreva ao lado: 

 

 

 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 

 
4) observe a imagem abaixo, leia o texto e pinte a imagem. Em seguida, que tal realizar 
a brincadeira com alguém? 

Corrida de saco 
 

A corrida de saco é uma 
brincadeira popular muito 
comum nas gincanas. 
Nela os participantes 
costumam correr pulando 
com os pés juntos para 
adquirir mais 
velocidades. 
Dessa forma, na falta do 
saco, é possível 
improvisar, competindo 
pulando de pés juntos 
como se estivesse dentro 
do saco ou até mesmo 

imitando algum animal como o coelho e canguru J 
5) Agora já pode brincar de atleta da modalidade que escolheu J  
Se já fez, conte como foi sua experiência: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



Caderno	de	Atividades	5	–	2º	Ano	
	
	

69	

ESPORTES DE MARCA 
	
ATLETISMO E NATAÇÃO 

 

Versinho do Atletismo 
 

Era uma vez 

Uma criança que adorava correr 

Vencia no atletismo 

Mas também aceitava perder 

Certo dia decidiu treinar e muito se dedicou 

Corria, corria, corria.... 

Até que campeã, ela se tornou 

ATIVIDADES 
6) O “versinho do atletismo” mostra que quando desejamos conquistar algo, 
precisamos nos dedicar. Agora, após a leitura, responda as questões abaixo: 
 

A. O que a criança adorava? R: __________________________________________ 
B. Em qual modalidade esportiva ela vencia? R: _____________________________ 
C. O que ela decidiu? R: ________________________________________________ 
D. O que ela se tornou? R: ______________________________________________ 

 
7) Jogo dos 7 erros —  encontre as 7 diferenças entre as imagens do nosso campeão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Sabe o que é natação?  Para compreender melhor, observe a imagem, leia e pinte 
no texto as palavras: aquático –– piscinas – rápido – esporte – atletas – prova – nadando. 

 

Natação 
É um esporte aquático de marca, pois os 
atletas competem nadando em grandes 
piscinas tentando completar a prova em 

menos tempo. 
Vence o mais rápido. 

9) Pinte as imagens J  
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GINÁSTICA GERAL 
 
Há varias formas de ginásticas. 
Algumas são realizadas com aparelhos, outras só com movimentos. 
Muitas pessoas praticam para competir e outras praticam apenas para melhorar a qualidade 
de vida. 
 
10) Leia o texto abaixo, veja as imagens e complete as palavras: 
 

Ginástica Artística 
 

A Ginástica Artística 
também conhecida como 

ginástica olímpica tem 
como característica o 

com uso de aparelhos, 
como mostra a imagem 

ao lado. 
— Solo, Trave, Barras 
assimétricas, Argolas, 

Cavalo com alça, Barras 
paralelas e 
Barra fixa. 

 
 

11) Jogo dos 7 erros – Abaixo vemos algumas formas de Ginástica, encontre as 
diferenças entre as imagens e marque um “X” no local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Vamos fazer um pouco de Ginástica? 
 
Escreva quais números você consegue 
fazer: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
Achou difícil? Marque um “x” 
(      ) Sim 
(      ) Não  
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DANÇA DO CONTEXTO COMUNITÁRIO E REGIONAL 
CANTIGAS DE RODA  

ü  As cantigas de roda são uma grande expressão do 
folclore. 

ü  Também podem ser chamadas de cirandas ou de 
cancioneiro popular brasileiro. 

ü  Posuem melodias com letras simples, geralmente 
alegres e divertidas. 

ü  As melodias tratam de vários temas lúdicos, como os 
animais, amor e amizade. 

ü  desse modo as crianças formam uma roda de mãos 
dadas e cantam podendo executar coreografias acerca da 
letra da música. 

13) Após a leitura, forme as palavras e as escreva na linha abaixo, em seguida pinte 
cada uma no texto: 

 
 
14) Complete as frase abaixo de acordo com o texto: 
 

A. As ______________ de ________ são uma grande expressão do ______________. 
 

B. Possuem melodias com letras _________, geramente ____________ e __________. 
 

C. Tratam de vários temas lúdicos, como os _____________, _____ e _____________. 
 
15) Abaixo podemos ver crianças brincando, responda as questões: 

A) Qual é a brincadeira? 
_____________________________________ 
 
B) Quantas crianças estão participando? 
_____________________________________ 
 
C) Quantos são meninos? 
____________________________________ 
 
D) Quantas são meninas? 
____________________________________ 
 
E) Pinte a imagem J 

_________________________________________ 
 
16) Leia as intruções e assista ao vídeo para realizar a atividade prática. (é necessário 2 
pessoas ou mais — hora de unir a família J) — divirta-se: https://youtu.be/ajcvhkeohag	

Escravos de jó 
“escravos de jó, jogavam caxangá. Tira, bota…” 

Deve-se cantar e passar os brinquedos ou objetos em sentido horário, sempre pegando o 
objeto do jogador da esquerda e passando para a direita. ...  
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA URBANAS E NA NATUREZA 

CONHECE O SURF? — LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 

SURF 
O Surf é considerado um esporte de aventura 
na natureza, pois é realizado nas ondas 
formadas pelas águas do mar. Então, para 
praticar o surf é precisa-se da praia. 
Nesse esporte o praticante se equilibra sobre 
uma prancha e sai deslizando nas ondas. 

17) Localize as frases (A. B. e C.) no texto e complete as lacunas: 
 

A. O __ __ __ __ é considerado um esporte de __ __ __ __ __ __ __ __ na natureza. 
B. Para praticar o __ __ __ __, precisa-se da __ __ __ __ __. 
C. Nesse esporte, o praticante se equilibra sobre uma __ __ __ __ __ __ __ e sai 

deslizando nas __ __ __ __ __. 

CICLISMO 
CICLISMO 

O Ciclismo é um esporte praticado com a 
utilização de bicicleta. 
É um esporte realizado tanto nas cidades como 
em áreas rurais (natureza), nele os praticantes 
correm de bicicleta para chegar mais rápido do 
que os outros competidores. 
O ciclismo também é uma ótima prática de 

lazer. 
18) Agora, para melhor compreender essa modalidade, localize e pinte no texto acima 
as seguintes palavras: 
 
LAZER COMPETIDORES BICICLETA ESPORTE 
CIDADES NATUREZA CICLISMO PRATICANTES 
 
19) Ligue as palavras  que combinam, traçando um risco da esquerda para a direita, 
de acordo com os esportes de aventura vistos acima: 
 

 
20) Conte suas experiências respondendo as questões abaixo: 
 
A) Você já esteve em uma praia ou piscina? ______________________________________ 
 
B) Você já andou de bicicleta?_________________________________________________ 
 
Lembre-se, para essas atividades é importante estar com um adulto - alguém da famíli	


