
PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 

2º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL 

Período: 17ª semana 25\08\20a31\08\20 

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História. 

 

Aluno(a): ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                            Querida criança,  

                                      Você está começando mais uma semana de  

estudos. 

 Faça tudo com dedicação e capricho! 

 

 

 

1. Como você já sabe, agosto é o mês do Folclore. Leia a brincadeira folclórica que segue e 

depois faça as atividades.  

 
a. Qual é o assunto do trava-língua?__________________________________________ 

b. Quantas vezes a palavra “tempo” aparece no texto?___________________________ 

c. Retire do texto outras palavras que tem a mesma letra inicial da palavra tempo.  

______________________________________________________________________________ 

d. Na palavra tempo, encontramos o m antes da letra p.  

 

e. Você sabe dizer por que todas as palavras acima foram completadas com m? 

______________________________________________________________________________ 
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2. Os textos que seguem descrevem alguns personagens folclóricos. Complete os textos com 

o apoio das palavras abaixo. Depois circule de vermelho a palavra em que o M aparece 

antes do P. 
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3. Também fazem parte do folclore os contos. O Conto é um texto que narra uma história 

imaginária, vivida por personagens um certo tempo e lugar.  

Observe a capa de um livro em que foram escritos vários contos folclóricos.  

 

 
 

 

a) Qual o nome do livro? 

__________________________________________________ 

b) Quem é o autor? 

__________________________________________________ 

 

c) Quem fez as ilustrações? 

__________________________________________________ 

 

d) Que personagens você identifica na capa do livro? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

e) Que tal pesquisar e ler um conto do folclore brasileiro? 

Registre o nome ( título ) do conto que você pesquisou.  

______________________________________________________________________________ 

4. Além dos contos folclóricos, há outros tipos de contos, mas todos eles têm coisas em 

comum: a história é imaginada e neles o personagem mais importante, aquele que se 

destaca, é chamado de personagem principal.  

Pelo mundo inteiro, crianças e adultos se divertem lendo e relendo e histórias de príncipes, 

princesas, reis, rainhas, fadas etc. Esses personagens fazem parte dos contos clássicos.  

Leia o trecho do conto clássico “Cinderela” e complete com as palavras que estão faltando. 
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______________________________________________________________________________ 

5. Leia as palavras que estão escritas no vestido da Cinderela. Circule as letras que 

aparecem logo depois do n ou do m.  

 

 
 

a) Quais as letras que sempre aparecem 

depois do m nas palavras? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

b) Quais as letras que sempre aparecem 

depois do ne nas palavras? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

c) Então, podemos concluir que usamos 

o m sempre antes das letras _____ e 

_____ . 
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6. Relembre: 

 
 

Bonito e lindo são palavras que possuem o mesmo significado, são sinônimos.  

Bonito e feio são palavras que possuem significado contrário, são antônimos.  

Para ir ao baile, Cinderela precisa descobrir o contrário das frases e colocar as respostas 

na cruzadinha. Vamos ajudar? 
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7. No conto “Cinderela”, a fada madrinha transformou a abóbora em uma linda carruagem. A 

carruagem é o meio de transporte usado pela Cinderela para ir ao baile.  

Escreva na cruzadinha o nome dos meios de transporte.  

 
 

a) Agora pinte as figuras usando as seguintes cores: amarelo para transportes terrestres, azul 

para transportes aquáticos e vermelho para transportes aéreos. 

 

b) Circule o meio de transporte mais utilizado por você.  
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8. À meia-noite, Cinderela precisava deixar o castelo, pois o encanto seria desfeito, mas foi 

durante o dia que o príncipe enviou os guardas para que procurassem a dona do sapatinho 

perdido.  

Você sabia? EXISTE UMA EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O SURGIMENTO DO DIA 

E DA NOITE. ISSO ACONTECE DEVIDO AO MOVIMENTO QUE A TERRA FAZ AO 

REDOR DE SEU PRÓPRIO EIXO.  

 

Use as palavras abaixo para completar ar frases:  
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9. Cinderela era maltratada pela madrasta e as filhas dela. Apenas Cinderela ficava 

responsável pelos serviços da casa.  

 
Faça um desenho de sua família. Depois escreva um pequeno texto contando como vocês 

dividem as tarefas em casa e como você colabora, mesmo sendo criança.  

 
______________________________________________________________________________ 

10.  Você fez o desenho de sua família e falou um pouco sobre as divisões de tarefas em casa. 

Agora relembre e conte um acontecimento que faz parte de sua história, que foi 

inesquecível para você e sua família. Registre o acontecimento. Lembre-se de fazer 

pontuação.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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11. Sempre que estava distraída, Cinderela se assustava com a sombra das irmãs e da 

madrasta.  Ao ler essa história, Beto foi pesquisar sobre a sombra. Veja o que ele 

descobriu: 
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12.  Na festa organizada para comemorar o casamento de Cinderela com o príncipe estavam 

presentes centenas de pessoas.  

Procure e pinte as 9 palavras que indicam centenas exatas.  

 

______________________________________________________________________________ 

13.  Escreva os numerais que você pintou na atividade anterior usando algarismos: 

__________ - _________ - _________ - _________ - _________ - _________ - _________ - 

_________ - _________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Observando os numerais que você escreveu, registre: 

a. O maior numeral: __________ 

b. O menor numeral: ___________ 

c. O numeral que corresponde a 5 centenas: __________ 

d. O numeral que corresponde a 20 dezenas: __________ 

e.  O numeral que equivale à 700 unidades: ___________ 

f. O sucessor de 399: ____________ 

g. O sucessor de 599: ____________ 

h. O sucessor de 799: ____________ 
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15. Veja como foram organizados alguns doces da festa de casamento e depois responda: 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 

16. Em uma outra caixa foram colocados 2 centenas de doces de cereja.  
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17. Ajude a bruxinha do reino a descobrir o resultado das operações. Lembre-se de começar 

sempre pelas unidades.  Utilize a reta numérica para calcular os fatos se precisar: 
 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 

18. Continue ajudando a bruxinha! Desta vez, escreva no caldeirão o  numeral que 

representado com Material Dourado .

 
 

 
 

 
 

 
 

Terminou?  Volte e veja se fez tudo certinho! Lembre-se de caprichar no colorido! 


