
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
2º ano - SEMANA DE 01 DE JUNHO DE 2020 
 
DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Explorar os diversos elementos que constituem a arte, ampliar o repertório artístico e 
cultural. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A proposta tenta mostrar um pouco da conscientização do consumismo e a produção de lixo, 
principalmente neste cenário que nos encontramos hoje. 
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 

Observe com atenção a obra de Beatriz Milhazes (colagem de papéis variados e plástico sobre papel): 
 

 
https://images.app.goo.gl/jaovm7678WX7uqeVA 

 

A obra de Beatriz Milhazes é povoada de flores, círculos, semicírculos, listras e cores fortes. Suas pinturas são 

construídas por camadas, nas quais a artista cria um jogo de geometria e formas ornamentais que se reorganizam sobre 

fundos multicoloridos. Em suas colagens, a artista faz uso do brilho e da cor de papéis de balas e bombons. Pense sobre: 

 Observando a obra, quais materiais você consegue identificar?  

 Qual a sensação ou lembrança que a imagem te traz? 

 É possível fazer arte utilizando materiais, objetos, que você tem em casa? 
 

Agora se prepare para a atividade gostosa: 
 

       Primeiro você precisa juntar diversos papéis de várias cores, depois, junte embalagens de balas, chocolates, 

biscoitos, sabonetes, o que mais você tiver em casa, escolha as mais coloridas. Depois é só recortar as embalagens, 

criando formas, e montar uma colagem numa folha de sulfite ou de caderno, tendo como inspiração as obras da Beatriz 

Milhazes. 

Use e abuse da criatividade e materiais para fazer a sua colagem, você deve ter bastante material reciclável aí na sua 

casa. Você pode usar também como suporte várias coisas como: papelão, caixa de ovo, caixa de sapato, recortar de 

formas diferentes como quadrados, retângulos, círculos, etc. 

Bom trabalho!! 

https://images.app.goo.gl/jaovm7678WX7uqeVA


Aqui tem mais algumas obras da artista para você se inspirar: 

 

 
https://images.app.goo.gl/WoMsX3qD7t7tM3ei9 

 
 

 
https://images.app.goo.gl/Zd1wy2vBFnrrVMyTA 

 

 
https://images.app.goo.gl/2gzFJo41AwKGMdCH8 

 
https://images.app.goo.gl/w1nUjuxGiU9s5ESu9 

 

 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Estimular a coordenação motora, noção de espaço e força. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Experimentar e recriar diversas brincadeiras e jogos, respeitando as diferenças individuais e 

desempenho. Nesta atividade vamos relembrar esta brincadeira, mas agora vamos utilizar o espaço e o material 

disponível na sua casa. 
 

ESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  Senhores pais e responsáveis ajudem seus filhos para a realização das atividades propostas. 

Vamos brincar de acerte o alvo? Dê folhas de jornal ou outro tipo de papel e peça que cada uma faça várias bolas 

amassadas (pedir que amassem forte para a bola ficar bem firme). Organize os participantes e coloque o cesto ou uma 

caixa em uma determinada distância que não seja tão longe. Entregar as bolas para as todos que vão brincar e incentivá-

los a arremessar para acertar dentro do cesto.  

 

Materiais para utilizar na brincadeira: 

 

https://images.app.goo.gl/Zd1wy2vBFnrrVMyTA


FOLHAS DE PAPEL 

 

 
 

AMASSAR A FOLHA DE PAPEL 

 

 

BALDE OU LIXEIRA 

 
 

 

 

Atividade: Convide alguém para brincar com você! 

Faça esse desafio para saber quem é o melhor no acerte o alvo! 

Vamos jogar: 

 

1- Pegue um recipiente e coloque em uma certa distância; 

2- Entregue a principio 5 bolas de papel para cada participante;   

3- Agora que já temos o recipiente na posição e as bolinhas de papel nas mãos, podem começar a brincadeira por 

ordem alfabética, ou seja, quem começa a jogar deve possuir a letra A na inicial do nome caso não tenha 

nenhum participante com esta letra segue a próxima letra do alfabeto. Vocês já aprenderam a ordem alfabética 

com a professora da sala, mas se houver dúvidas, pergunte aos pais ou consulte o alfabeto para ver qual letra 

vem primeiro; 

4- Agora já podemos anotar quantas bolas cada participante acerta no alvo; 

5- Vence quem acertar mais bolas no cesto, você pode fazer um campeonato com várias partidas; 

6- Também pode criar um novo jogo contendo novas regras e novas formas de jogar. Use sua criatividade! 

 

              

                     Fonte: Imagens: Pixabay.com 

 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola, você 
pode fazer um desenho retratando como foi a brincadeira , quem participou , que espaço da sua casa foi realizada 
esta brincadeira, etc.  

 
Boa Atividade! 

 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Reconhecer e relacionar dias, meses e ano a partir do calendário.  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos relembrando os estudos de que os números fazem parte do nosso cotidiano. Podemos 
encontrar os números nas datas, para sabermos os dias, meses e anos. 
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Observe o calendário abaixo e responda as questões no seu caderno.  
 
 



CALENDÁRIO: ABRIL/ANO: 2020 

 

 
DOMINGO 

 
SEGUNDA 

FEIRA 

 
TERÇA 
FEIRA 

 
QUARTA 

FEIRA 

 
QUINTA 

FEIRA 

 
SEXTA 
FEIRA 

 
SABADO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29    30  

 
A) EM QUE ANO ESTAMOS? 

B) QUAL O MÊS DO CALENDÁRIO? 

C) A SEMANA COMEÇA NO ____________________. 

D) QUAL DIA COMEÇOU ESTE MÊS DO CALENDÁRIO? 

E) QUAL É O ÚLTIMO DIA DA SEMANA? 

F) QUANTAS SEMANAS HÁ NESTE MÊS DO CALENDÁRIO? 

 
Fonte: Trilha da Aprendizagem SP e PNAIC. 

 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Desenvolver habilidades de leitura e escrita. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: O nome da gente é muito importante e foi escolhido com amor por alguém especial. Nosso nome 
nos acompanha em tudo durante a vida. Tudo no mundo tem um nome.  
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Leia o texto que é um poema “Nome da gente” Você pode ler com sua família. Depois 

responda as questões no seu caderno.  

 

NOME DA GENTE 

Autor: PEDRO BANDEIRA 

 

POR QUE É QUE EU ME CHAMO ISSO 

E NÃO ME CHAMO AQUILO? 

POR QUE É QUE O JACARÉ 

NÃO SE CHAMA CROCODILO? 

EU NÃO GOSTO 

DO MEU NOME, 

NÃO FUI EU 

QUEM ESCOLHEU. 

EU NÃO SEI 



POR QUE SE METEM 

COM UM NOME 

QUE É SÓ MEU! 

O NENÊ 

QUE VAI NASCER 

VAI SE CHAMAR 

COMO O PADRINHO, 

VAI CHAMAR 

COMO O VOVÔ, 

MAS NINGUÉM 

VAI PERGUNTAR 

O QUE PENSA 

O COITADINHO. 

FOI MEU PAI QUEM DECIDIU 

QUE O MEU NOME FOSSE AQUELE. 

ISSO SÓ SERIA JUSTO 

SE EU ESCOLHESSE 

O NOME DELE. 

QUANDO EU TIVER UM FILHO, 

NÃO VOU POR NOME NENHUM. 

QUANDO ELE FOR BEM GRANDE, 

ELE QUE PROCURE UM! 

 

(CAVALGANDO O ARCO-ÍRIS. MODERNA, 1995) 

 

Agora responda no caderno: 
 

A) Qual é o assunto principal do poema? 
 

B) Tudo que existe no mundo possui um nome, pois só assim, conseguimos identificá-las. Escreva seu nome completo.  
 

C) Você sabe quem escolheu seu nome? Peça a algum familiar que lhe conte como essa escolha aconteceu.  

 

 

Sugestão de leitura livro digital “O nome da gente”: 

Neste livro vocês podem colocar o seu próprio nome na história! Olha que legal!!! Na última página tem as orientações 

de como fazer a alteração e podem até enviar para seus familiares. Autoras: Naira Passoni e Parahuari Branco. 

Link: https://livros.aprender.digital/ ou 

https://livros.aprender.digital/ONomeDaGente.html?nome=Davi&deleDela=dele 
 

 

https://livros.aprender.digital/
https://livros.aprender.digital/ONomeDaGente.html?nome=Davi&deleDela=dele


O NOME DA GENTE 
 

Meu nome é papel 

Poderia ser Miguel ou Rafael. 

Ou quem sabe Maribel? 

Mas é papel e se escreve com as letras P A P E L 

Hoje estou um pouco triste 

Sou uma folha em branco, sem ninguém que me rabisque 

Como é que eu vou me expressar 

Se nem uma letra ou um desenho eu tenho para mostrar? 

Ah! Mas a tristeza uma hora passa, 

E sei que a minha alegria voltará 

Ei, espere, sinto esse vento soprar! 

E, opa, novos amigos vou encontrar. 

Hummm, são lápis coloridos. 

Mas como fazer para brincar com esses novos amigos? 

Olha só quem acaba de chegar, 

Esse menino que veio me encontrar. 

Qual será o nome dele? 

Queria tanto saber! 

Será que ele vai escrever? 

Sim!!! Veja, o nome dele é ______________ (diga o seu nome!). 

Que lindo nome ele tem. 

E criatividade também! 

Agora ela está desenhando...sol, carrinho, dragão 

E também a própria mão e um sorrisão no ponto de exclamação. 

Ei, _________________ (diga seu nome!), esta história não precisa terminar aqui. 

Rabisque, desenhe, escreva seu nome 

Tem muito papel por aí querendo ser feliz como eu! 

 
Fonte: Trilha da Aprendizagem SP. 

Fonte: https://livros.aprender.digital/ 

 
 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS E CIÊNCIAS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Conhecer alguns tipos de alimentos necessários ao desenvolvimento do corpo.  

CONTEXTUALIZAÇÃO: VAMOS FALAR SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL? 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  
 

A ALIMENTAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA TERMOS UMA BOA SAÚDE E ENERGIA PARA CRESCER E APRENDER, POR 

ISSO, TEMOS QUE CONSUMIR DIFERENTES ALIMENTOS, COMO POR EXEMPLO, FRUTAS, CARNES, VEGETAIS, PÃES, 

ARROZ, FEIJÃO. CONHECER COMO SÃO PRODUZIDOS ALGUNS ALIMENTOS NA NATUREZA É MUITO INTERESSANTE.  

SUGESTÃO DE VÍDEO: COMER ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=g1VsFn7kcdE 

https://livros.aprender.digital/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg1VsFn7kcdE%26fbclid%3DIwAR0fvpDRFLgfVH4e_elRwGDifwxKnBperBmGIEUTs6dgIDCfdXSNt0QvM7g&h=AT3KdRlYCwrr_j5jdAn0BD25M5-aRdTUd-tzNdNXSml8dCnt1mEFukKTRboB9WmqP8BL-Wi_BSzPbdILA4gy96UPC4ndOxs_Yo1zC4Hmqq9PVS7JQJo-z3KN7z00JYU5y32S&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bXhofP1lxsOk8ZNpp5ZCw-zng1VO5h2famcDx9Kqze-XRYjZEtnF1yUafurEodyKirYI_pwnSL0y8KfdebM62r9mu8I6CzXR-oq3grqVu-5lhE6XWg9tRHMQxRYg3P326f3oppn8HUpvT3_1XxqGEMjfJ6dWXA6vwIF0b_x_fZD2dSfqumz6VnQ


  

RESPONDA AS QUESTÕES NO SEU CADERNO. 

1. CONVERSE COM SUA FAMÍLIA SOBRE ALGUNS ALIMENTOS, COMO VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES: CENOURA, 
TOMATE, ALFACE, LARANJA, MELANCIA, LIMÃO. COMO ELES NASCEM E POR QUE SÃO IMPORTANTES PARA NOSSA 
SAÚDE.  

2. ESCREVA EM SEU CADERNO UMA LISTA DE ALIMENTOS QUE VOCÊ GOSTA E OUTRA DOS ALIMENTOS QUE VOCÊ NÃO 
GOSTA.  EXEMPLO: 

 
          ALIMENTOS QUE GOSTO 

 
          ALIMENTOS QUE NÃO GOSTO 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
3. JULIA FOI AO SUPERMERCADO E COMPROU ALGUMAS FRUTAS PARA FAZER UMA SALADA DE FRUTAS.  

LEIA O NOME DAS FRUTAS QUE ELA COMPROU, EM SEGUIDA ESCREVA EM SEU CADERNO O NOME DE CADA UMA 

DELAS EM ORDEM ALFABÉTICA.   

 
       

 

      

 

 

                                                                 MAMÃO                                               BANANA 

https://www.youtube.com/embed/g1VsFn7kcdE?feature=oembed


 

 

 

                                                     
               

                  

  

                                     LARANJA                                                    GOIABA 

 
 

 
 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                      
                                                             ABACAXI 
 
                   


