
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
2º ano – SEMANA DE 04 DE MAIO DE 2020 
 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Cantar canção obedecendo ritmo e melodia, criar som com materiais não estruturado, 

ampliar repertório e criatividade, leitura, oralidade, socialização e identificação de rimas (EF02LP12), (EF02LP05), 

(EF02LP15), EF12LP07). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Através da canção, que está no cotidiano do ser humano, atribuem sentido a vida, e permite 

apropriação e processamento do  conteúdo. A canção ou cantiga permite explorar a grande diversidade culturais ou das 

mensagens nelas contidas. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 

  

https://advogadoatualizado.jusbrasil.com.br/artigos/299471588/dizer-que-trabalho-infantil-garante-futuro-da-crianca-
nao-existe 

Música: Criança não trabalha (vídeo)  

https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM 

1 – Assista com sua família o vídeo acima (está disponível no YouTube). 

2 – Dance com sua família e acompanhe o ritmo da melodia. 

3 – Tire som de tampas de panela, copos plásticos, dos pés e outros materiais que você possa tirar som que encontrar 
em sua casa. 

Letra da Música Criança não Trabalha  - Leia 

Criança Não Trabalha 

Arnaldo Antunes 

 

Lápis, caderno, chiclete, peão 

Sol, bicicleta, skate, calção 

Esconderijo, avião, correria, 

Tambor, gritaria, jardim, confusão 

Bola, pelúcia, merenda, crayon 

Banho de rio, banho de mar, 

Pula sela, bombom 

Tanque de areia, gnomo, sereia, 

Pirata, baleia, manteiga no pão 

Giz, merthiolate, band aid, sabão 

Tênis, cadarço, almofada, colchão 

https://advogadoatualizado.jusbrasil.com.br/artigos/299471588/dizer-que-trabalho-infantil-garante-futuro-da-crianca-nao-existe
https://advogadoatualizado.jusbrasil.com.br/artigos/299471588/dizer-que-trabalho-infantil-garante-futuro-da-crianca-nao-existe
https://advogadoatualizado.jusbrasil.com.br/artigos/299471588/dizer-que-trabalho-infantil-garante-futuro-da-crianca-nao-existe
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM
https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/


Quebra-cabeça, boneca, peteca, 

Botão. pega-pega, papel papelão 

Criança não trabalha 

Criança dá trabalho 

Criança não trabalha 

1, 2 feijão com arroz 

3, 4 feijão no prato 

5, 6 tudo outra vez 

 
  

2 – Converse com sua família sobre o que se trata a letra da música.  

3 – Faça uma lista em seu caderno das brincadeiras que aparecem na canção e coloque em Ordem Alfabética. 

4 – Leia a letra da canção e encontre as rimas da canção e escreva em seu caderno essas palavras: 

5 – Faça  desenhos  em seu caderno,  de um lado  com coisas de crianças e do outro lado coisas de pessoas que 
trabalham: 

              COISAS DE CRIANÇAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   COISAS DE PESSOAS QUE TRABALHAM 
 

 

 



Fonte da imagem: Sitio: “Ministério Público Federal”. Disponível em: 
<http://www.turminha.mpf.mp.br/imagens/tirinhas/tirinha-traballho-infantil.GIF/view 
>. Acesso em: 07 de nov. 2014. 
 
    OBSERVE AS IMAGENS ACIMA E ESCREVA EM SEU CADERNO SE HÁ RELAÇÃO COM A CANÇÃO ‘CRIANÇA NÃO 
TRABALHA’. POR QUÊ?  VOCÊ CONCORDA COM ESSAS IMAGENS? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ler e compreender a cantiga incentivando a imaginação. Relacionar a cantiga ao 

bairro/local de moradia, reconhecendo as diferenças e suas importâncias (EF02LP09), (EF0LPE12), (EF02LP14), 

(EF02GE02), (EF02GE04). 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Através da cantiga vamos aprender que existem diferentes lugares, e que estamos inseridos em 

bairros ou comunidades. 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

 

1- COM AJUDA DE UM ADULTO, LEIA COM ATENÇÃO A CANTIGA ABAIXO. 
 

SE ESTA RUA FOSSE MINHA 

(CANTIGA POPULAR) 

 

SE ESTA RUA, SE ESTA RUA FOSSE MINHA 

EU MANDAVA, EU MANDAVA LADRILHAR 

COM PEDRINHAS, COM PEDRINHAS DE BRILHANTES 

SÓ PRA VER, SÓ PRA VER O MEU AMOR PASSAR. 

NESTA RUA, NESTA RUA TEM UM BOSQUE 

QUE SE CHAMA, QUE SE CHAMA SOLIDÃO 

DENTRO DELE, DENTRO DELE MORA UM ANJO 

QUE ROUBOU QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO. 

SE EU ROUBEI, SE ROUBEI TEU CORAÇÃO 

TU ROUBASTE, TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 

SE EU ROUBEI, SEU ROUBEI TEU CORAÇÃO 

É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM. 

 
 

2- RESPONDA AS QUESTÕES EM SEU CADERNO: 

 

A) SOBRE O QUÊ FALA A CANTIGA POPULAR? 

B) COMO SE CHAMA O BOSQUE? 

C) QUEM MORA NESSE BOSQUE? 

http://www.turminha.mpf.mp.br/imagens/tirinhas/tirinha-traballho-infantil.GIF/view


D) FAÇA UMA ILUSTRAÇÃO, COM BASTANTE CAPRICHO, DA CANTIGA “SE ESTA RUA FOSSE MINHA”. 

 

E) MOSTRE O DESENHO QUE VOCÊ FEZ PARA SUA FAMÍLIA, E DEPOIS CONVERSEM SOBRE O QUE HÁ NO LOCAL ONDE 

MORAM: 

- TEM ALGO PARECIDO COM A CANTIGA? 

- MUDARIAM ALGO EM SEU BAIRRO? 

- SERÁ QUE A CANTIGA FALA DE UM BAIRRO MUITO ANTIGO? E SEU BAIRRO EXISTE HÁ MUITO TEMPO? 

 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar as diferenças e semelhanças dos componentes das paisagens dos 

lugares de vivência. Relacionar a cantiga ao bairro/local de moradia, reconhecendo as diferenças e suas 

importâncias (EF02LP09), (EF0LPE12), (EF02LP14), (EF02GE02), (EF02GE04), (EF02GE08). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vivemos inseridos em um bairro ou comunidade e saber identificar as características e 

os diferentes tipos de moradia e pessoas de nosso convívio é essencial para o reconhecimento da 

responsabilidade com o ambiente e respeito às diferenças. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 
 

NA ATIVIDADE ANTERIOR TRABALHAMOS A CANTIGA “SE ESTA RUA FOSSE MINHA” QUE FALA SOBRE UMA RUA, UM 

LUGAR. ASSISTA AO VÍDEO, UMA VERSÃO DIFERENTE DA CANTIGA PARA RELEMBRAR: 

Se Essa Rua Fosse Minha [Versão ROCK] 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_y7gL92qeA 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO AS QUESTÕES ABAIXO: 

 

1 - VOCÊ SABE QUAL O ENDEREÇO DA SUA CASA? RUA, BAIRRO, CIDADE? COM AJUDA DE UM FAMILIAR ESCREVA O SEU 

ENDEREÇO COMPLETO. 

2- O QUE VOCÊ MAIS GOSTA EM SUA RUA OU BAIRRO? 

3- SE VOCÊ PUDESSE MUDAR ALGO EM SEU BAIRRO OU RUA O QUE MUDARIA? 

4- FAÇA UM DESENHO, BEM CAPRICHADO, DA SUA RUA. NÃO SE ESQUEÇA DA SUA MORADIA. 

 

FONTE: ATIVIDADE ADAPTADA: LIVRO BURITI MAIS GEOGRAFIA- 2° ANO (PG. 17). 

 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS E HISTÓRIA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Leitura e interpretação de texto, identificar diferentes formas de trabalho e sua importância  

(EF12LP12), (EF02LP26),(EF02HI02), (EF02HI10). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: No dia 01 de Maio é comemorado o dia do trabalho. Hoje temos muitas profissões e todas têm 

sua importância, por isso é essencial à valorização e o respeito a todos os tipos de trabalho e profissional. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 

 



1- COM AJUDA DE UM ADULTO, LEIA O TEXTO ABAIXO: 

 

 
                                                                                https://amorensina.com.br/1-de-maio-dia-do-trabalho-importancia/ 

 

2- RESPONDA AS QUESTÕES EM SEU CADERNO. 

 

A) SOBRE O QUE FALA O TEXTO? 

B) QUAIS AS PROFISSÕES SÃO CITADAS NO TEXTO? 

C) DE ACORDO COM O TEXTO EXISTE UMA PROFISSÃO MAIS IMPORTANTE? 

D) ESCOLHA UMA PROFISSÃO QUE GOSTARIA DE TER QUANDO CRESCER E FAÇA UM DESENHO, BEM BONITO, SOBRE 

ELA. 

E) APÓS RESPONDER AS QUESTÕES, QUE TAL BRINCAR DE MÍMICA DAS PROFISSÕES? REÚNA SEUS FAMILIARES E 

ESCOLHAM AS PROFISSÕES E REPRESENTE-A ATRAVÉS DE MÍMICAS. SEGUEM ALGUMAS PROFISSÕES QUE PODEM 

UTILIZAR NO JOGO: MÉDICO, PROFESSOR, ELETRICISTA, VETERINÁRIO, CONSTRUTOR, JARDINEIRO, BOMBEIRO, 

POLICIAL, COZINHEIRO, MOTORISTA, CABELEREIRO, ENTRE OUTROS. 

 



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Conhecer, reconhecer e vivenciar a brincadeira e os jogos da cultura popular, no contexto 

comunitário, como práticas que integram a cultura corporal de movimento. Esta atividade também tem como objetivo 

principal  estimular: Expressão corporal, criatividade , cooperação e percepção. (EF12EF01 e EF12EF02). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta unidade temática, vamos relembrar esta brincadeira popular que já aprendemos na prática 

na vivência escolar. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
       A atividade de telefone sem fio corporal é muito similar à atividade telefone sem fio convencional. Nesse sentido, a 

diferença entre as duas modalidades se dá em que em uma dinâmica se repassa uma frase e na outra se repassa 

expressões corporais (mímica) e vamos agregar na segunda atividade também com uso de um desenho. 

 

Origem desta brincadeira /  Telefone sem fio 

 

As pessoas podem se comunicar umas com as outras de vários modos: oralmente (voz), por escrito ou por meio da 

Língua de Sinais (Libras), acessando a internet ou usando o telefone, entre outras opções. Em uma sociedade 

globalizada e conectada, é bem interessante propor aos alunos que brinquem de “telefone sem fio”. 

 

Não sei ao certo a origem dessa brincadeira, mas é possível que coincida com a própria popularização do telefone, que 

se deu por volta do fim do século XIX e inicio do século XX. Nesse período, além de a conexão ser instável, a transmissão 

da voz certamente sofria mais interferências e ruídos do que atualmente, sendo frequentes os problemas de 

comunicação. 

Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações. A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem devagar 

respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

 
                                                                                Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 29/04/2020 

https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


     

Procedimentos da Atividade:  

 

Atividade 01- Telefone Sem Fio (mímica) 

 

Em coluna. O último participante deverá passar uma mensagem em forma de mímica para o próximo da coluna, sem 

que os outros vejam. Este mesmo participante vai passar a mímica para o próximo da fila e assim sucessivamente até 

chegar o último. Todos deverão estar de costas para não visualizarem  a mímica do colega, este passará a mensagem 

que entendeu para o seguinte, também com mímica, até a mensagem chegar ao primeiro da coluna, que deverá 

apresentá-la aos colegas. Reinicia-se o jogo com outro participante fazendo à mímica. 

Dica: Esta mensagem em forma de mímica pode ser um exercício de alongamento, um passo de dança, um gesto 

engraçado, imitar um animal, etc. (Fica a vontade para usar a criatividade neste momento) 

  

 
                  Fonte: http://omundoinfantiljogosebrincadeiras.blogspot.com/p/webfolio-brincante.html: Acesso 29/04/2020 

 

Atividade 02- Telefone Sem Fio (desenho) 

 

Em coluna. O último participante deverá fazer um desenho com o seu dedo nas costas do colega que está na sua frente. 

Todos deverão estar de costas para não visualizarem o desenho feito nas costas do colega, este passará o mesmo 

desenho para o próximo da coluna, até chegar ao primeiro da coluna, que deverá desenhar em uma folha de papel e 

apresentá-lo aos colegas. Reinicia-se o jogo com outro participante fazendo o desenho. 

Recursos: Folha de papel e lápis. 

 

Ao final da atividade registre no seu caderno: 

As mensagens de mímicas e os desenhos chegaram corretas até o último participante? Se não, o que pode ter 

acontecido? E por último não se esqueça de trazer para a escola como registro os desenhos que foram feitos durante a 

atividade 02. 

 

Boa Atividade! 

Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 1º a 2º anos Ensino Fundamental, Anos Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 2017. 

http://omundoinfantiljogosebrincadeiras.blogspot.com/p/webfolio-brincante.html


DISCIPLINA: ARTE 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ampliar o repertório cultural e vivenciar diferentes modos de produção em arte e as 

diversas linguagens, estabelecendo assim as relações entre arte e folclore brasileiro (EF15AR24, EF15AR25). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As Brincadeiras tradicionais fazem parte do nosso dia a dia escolar como instrumento de 

aprendizagem, como apresentei na atividade anterior. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 

Atividade 1: Brincadeira amarelinha e suas variações 

 

A imagem abaixo mostra uma brincadeira bem conhecida Amarelinha do pintor Ivan Cruz. 

Sabemos também que existem várias formas de se brincar, então vamos lá... 

 

 
 

Amarelinha e menina com boneca de Ivan Cruz 

https://images.app.goo.gl/S8QmCCLR2HqWf6g4A 

 

Desenhe uma amarelinha em um espaço adequado na sua casa, em que você possa brincar com a sua família. Boa 

diversão!! 

 

Atividade 2: Como disse anteriormente, essa brincadeira tem várias formas de se brincar, você já ouviu falar da 

amarelinha africana não é mesmo? Para refrescar a sua memoria segue o link pra você. Depois de assistir desenhe a 

base da amarelinha africana e brinque com a sua família. 

Amarelinha africana 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w 

 

Link do vídeo da amarelinha Africana 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w 

Letra 

Minue, minue 

Me gusta a la dance 

Me gusta a dance 

La dança minue. (repetir) 

 

Depois de toda essa diversão e aprendizagem faça um registro no seu caderno, fotografe ou desenhe etc... 

 

 

 
 

 

                            


