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Querido aluno, nesta semana, vamos realizar 
produções importantes para nosso crescimento. 
Por esse motivo, é fundamental o envolvimento 
da família para a conquista de bons resultados 
na aprendizagem.

Lembramos que as atividades deste roteiro foram 
programadas para serem realizadas uma por dia. 
Você pode escolher a ordem, mas precisa caprichar 
e se esforçar para fazer tudo bem bonito!

Não se esqueça: Ajude sua família nas tarefas de 
casa e organize seus materiais de estudo sozinho!

VAMOS JUNTOS EMBARCAR NESTA AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



PARA APRENDER

Palavras e 
coisas

Você sabia que todas as 
coisas que existem no mundo 

têm nome? Coisas que 
podemos ver, como pessoas, 

bichos, lugares, objetos, 
plantas, e coisas que não 

podemos ver, como ações, 
sentimentos e emoções. 

(Mais Cores, Língua Portuguesa, 2º ano, p. 11)

Leia o texto abaixo e se prepare para a 
atividade da página seguinte. Será muito legal 

descobrir o sentido das palavras!

LÍNGUA PORTUGUESA

Alho



ATIVIDADES Com ajuda de uma pessoa de sua casa,  
descubra as respostas das adivinhas. Depois, 
recorte e cole cada resposta à sua pergunta. 
Se preferir, você também pode ligar!

Entra na agua e 
não se molha?

De dia tem 4 pés e 
à noite tem 6?

Quanto mais 
enxuga mais �ca 

molhada?

Tem cabeça e não é 
gente. Tem dente e 

não é pente?

Cai em pé e 
corre deitada?

Nasce grande e 
morre pequeno?

É irmã de 
minha tia e não é 

minha tia?

Sombra
Mãe Lápis

Cama Toalha Chuva
Alho



ATIVIDADES Ainda descobrindo o sentido das palavras, reescreva 
este texto substituindo as i lustrações pelo seu nome.



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 
DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 
BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 
AMANHÃ TEM 
MAIS...



QUAL É A IDEIA? Montar uma árvore dos números

MATEMÁTICA

Veja que linda árvore! Faça a sua árvore dos números na 
próxima página respondendo às perguntas.

Idade da sua mãe?
Idade do seu pai?
Número de sua casa ou 
apartamento?
Dia em que você nasceu?
Dia em que sua mãe nasceu?
Dia em que seu pai nasceu?
Idade dos seus irmãos?
Idade dos seus avós



QUAL É A IDEIA? Monte sua árvore, deixando-a muito colorida.



ATIVIDADES

MATEMÁTICA

COMPLETE OS 
NÚMEROS QUE 

FALTAM NO 
QUADRO.



ATIVIDADES
Ligue os pontos indicados pelos 
números para saber que �gura será 
formada. Depois, responda às questões.

Que �gura foi 
formada?

Quantos pontos 
foram ligados?

Que ordem você usou 
para ligar os pontos?



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM 
MAIS...



CIÊNCIAS

PARA APRENDER

Leia o texto e 
depois resolva a 

atividade da 
página seguinte

As plantas e os animais são considerados seres 
vivos, pois respiram, crescem, movimentam-se, 

alimentam-se, reproduzem-se e um dia todos 
morrem. Porém, há outros elementos do 

ambiente que não são vivos, como a água, as 
rochas, o ar, o solo e a luz do Sol.

Os seres vivos e os elementos não vivos se 
relacionam o tempo todo. A planta precisa da 

luz solar, do solo, da água e do ar para crescer. 
Já uma rã-touro, por exemplo, precisa da água 

e do ar que estão no ambiente. 

(Mais Cores, Ciências, 2º ano, p. 12)



PARA APRENDER
Identi�que os seres vivos e os 
elementos não vivos. Depois, 
registre-os na coluna correta.

Seres vivos Elementos não vivos



PARA APRENDER
Leia o texto ao lado e, 
depois, faça a atividade 
da página seguinte.

Os animais são seres vivos e podem ser 
muito diferentes entre si. Cada grupo de 

animais tem características que os tornam 
adaptados ao ambiente em que vivem. O 

planeta Terra abriga muitos animais. 



Desenhe o ambiente em que vive cada um dos animais 
representados abaixo. Depois, escreva o nome desse ambiente.



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM 
MAIS...



PARA APRENDER

GEOGRAFIA

Observe as imagens e escreva  o que você 
observa de diferente em cada uma. 



PARA APRENDER

Sua casa está localizada em um espaço maior, chamado bairro. Ele é formado por 
ruas, praças e quarteirões. Conte-nos um pouco sobre o seu bairro

Qual o nome do seu bairro?

Marque o que há no seu bairro?

Pinte os quadradinhos que 
indicam o que você e outros 
moradores podem e devem 
fazer pelo seu bairro.

Ruas

Semáforos

Praias

Avenida 

Mata

Lagoa

Ponte 

Praça

Estrada

Não jogar l ixo na rua.

Pisar na grama dos jardins.

Quebrar os bancos e brinquedos da praça.

Ser amigo dos moradores.

Viaduto

Rio

Parque



PARA APRENDER Desenhe os tipos de bairro indicados abaixo. 

Bairro residencial Bairro industrial Bairro comercial



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA? Montar o álbum das famílias

Observe as imagens a seguir com atenção 
e perceba as mudanças ao longo do tempo. 

Converse com alguém de sua casa sobre essas diferenças. 

Desenhe a sua família. 

Obs: Não se esqueça que você pode 
desenhar tudo na folhinha de papel.



OBSERVANDO AS ROTINAS
UM POUCO MAIS...



DESENHE A SUA FAMÍLIA E 
ESCREVA O NOME DE CADA UM.

UM POUCO MAIS...



ARTE

Não jogar l ixo na rua.

Pisar na grama dos jardins.

Quebrar os bancos e brinquedos da praça.

Ser amigo dos moradores.

Redesenhe a sua família, representando 
as imagens de outros tempos históricos.QUAL É A IDEIA?



APRENDEMOS 
BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 
SEMANA QUE 
VEM TEM MAIS!


