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LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo: Formação de palavras com sílabas estudadas/Formação de frases. 

Exercícios: 

1- Forme palavras de acordo com a numeração: 

 
 

 

2- Escolha quatro palavras da atividade acima e forme frases. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

1º aos 5º anos 
 

APOSTILA Nº 05/2020 – 2º ANO 
 

Nome do aluno(a): ___________________________________________________ 

Professora: ÉRICA LUCIANA DE O. BARROS 
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Conteúdo: Ordem alfabética/ espaçamento de palavras. 

Exercícios:  

1-  Organize as palavras abaixo em ordem alfabética. 

 

 

 

2- Separe as palavras e escreva-as na linha abaixo. 

 

 

 

3- Ligue e pinte da mesma cor as palavras iguais. 
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Conteúdo: Ortografia: GUE/ GUI/ QUE/ QUI. 

Exercícios: 

 

1- Separe as palavras nos quadros: 

 
 

 

2- Desembaralhe as silabas e forme palavras. 

 

 
 

 

3- Recorte e cole novas palavras com: GUE/ GUI /QUE /QUI. 
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Conteúdo: Leitura/ escrita. 

Exercícios:  

1- Marque um x onde está escrito o que você vê nas figuras. 

 

 

 

 

2- Enumere os quadrinhos de acordo com os nomes das figuras abaixo: 

 

 
 

 

 

3- Agora copie as palavras acima passando para letra cursiva. 
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Conteúdo: Rimas e gênero textual: poema. 

Exercícios:  

1- Leia o poema. 

 

 
 

2- Pinte de vermelho, no poema, as palavras que rimam. 

 

3- Faça um desenho bem bonito ilustrando o poema acima. 

 

 
 

 

4- Cada linha do poema é chamada de verso. Agora conte quantos versos tem o poema e marque a 

resposta correta. 

 

(     )   10                     (     )  15                      (     )   12 
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Conteúdo: Masculino e Feminino/ Próprio e Comum 

Exercícios:  

1- Para cada letra escreva um nome próprio masculino e feminino. 

 

 
 

 

2- Marque um X onde está escrito substantivos comuns. 

 

 
 

 

3- Escreva o alfabeto cursivo maiúsculo. 
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LITERATURA 

 

Conteúdo: Leitura / Interpretação. 

Exercícios:  

1- Faça a leitura com ajuda de um responsável. 

 
2- Pinte de azul o nome do poema. 

 

3- Pinte abaixo a bola mais conhecida de acordo com poema. 

 

 
 

4- Circule, no poema, o nome do autor com lápis de cor verde. 

 

5- Qual bola o autor quis jogar e nunca pode? 
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CIÊNCIAS  

Conteúdo: As partes das plantas. 

Exercícios: 

 
 

1- Assinale corretamente as partes da planta, de acordo com a legenda. 

 

 
 

 

2- Forme uma frase com a palavra planta. 
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ENSINO RELIGIOSO 

Conteúdo: Valores/ Respeito. 

Exercícios: 

1- Os valores são ensinamentos que recebemos desde pequenos e são passados por nossos pais para 

que possamos crescer sabendo o certo e errado. Agora, observe a imagem abaixo: 

 
 

A imagem está demonstrando o quê? 

 
 

2- Pinte os corações que indicam como devemos tratar nossos colegas e amigos.  

 
 

3- Toda criança deve aprender bem cedo a ajudar os semelhantes, principalmente os deficientes e os 

idosos. Marque um X nos quadrinhos que mostram o que você faz para ajudar seus semelhantes. 
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MATEMÁTICA 

Conteúdo: Ampliação dos números romanos. 

   Como já vimos, os numerais romanos são símbolos geralmente usados para numerar capítulos de 
livros, indicarem datas, séculos, horas em alguns relógios, etc. Veja a tabela abaixo: 
 
 
 
                                                  
 
 

 A letra V representa o número 5. 

 A letra X representa o número 10. 

 Acrescentamos a letra I para representar o numero 6, 7 e 8. 

 O número 9 é representado pela letra menor (I) seguida da maior (X), pois subtraímos o valor da 

maior pelo valor da menor. (X – I = IX. OU 10 – 1 = 9) 

VI 6 
VI I 7 
VI I I 8 
IX 9 

 X 10 

 

Exercícios:  

1- Escreva os numerais em romanos e por 

extenso: 

 

Numerais Romanos Por extenso 

     1   

     2   

     3   

     4   

     5   

     6   

     7   

     8   

     9   

    10   
 

2- Dê o resultado em romanos: 

 

a) 3 – 2 = b) 6 – 3 = 

c) 10 – 0 = d) 10 – 5 = 

e) 8 – 4 = f) 7 – 5 =  

g) 10 – 4 = h) 8 – 1 = 

 

3- Responda com números romanos: 

a) Sua idade: ___________________. 

b) O ano que você está: __________. 

c) O número do mês do seu aniversário: 

_________________________________. 

d) O número do mês que estamos:  

_________________________________. 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

 1º aos 5º anos 
 

APOSTILA Nº 05/2020 – 2º ANO 
 

Nome do aluno (a): ___________________________________________________ 

Professora: JESIANE MACHADO DE ABREU 
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Conteúdo: Cálculo mental. 

   A idéia do cálculo mental está associada à capacidade de estimar resultados ou, ainda, à rapidez na 
execução do cálculo. Sendo assim, o cálculo mental é um conjunto de estratégias de cálculo, na busca 
da solução de um problema matemático, sem recorrer aos procedimentos de uma conta. 

 

Exercícios:  

1- Escreva os resultados: 

a) 10 + 0 =____ 

b) 10 + 10 = ____ 

c) 10 + 10 + 10 = _____ 

d) 10 + 10 + 10 + 10 = ____ 

e) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = _____ 

f) 20 + 10 + 10 + 10 = ____ 

g) 20 + 10 = _____ 

h) 20 + 10 + 10 = _____ 

i) 30 + 10 = _____ 

j) 30 + 10 + 10 = _____ 

 

2- Complete as operações de modo que os resultados sejam sempre 50:  

 

3- Complete a sequência: 

     10 

 

     20     30         80   

 

4- Agora complete diminuindo: 

    100 

 

     90     80        40    

 

5- Em cada saquinho há 1 dezena de bolinha de gude. Quantas bolinhas cada criança tem? 

        

 

 

50 + ______  

40 + ______  

30 + ______  

20 + ______  

10 + 10 + 10 + 10 + ______  
 
10 + 10 + ______  
 
20 + 10 + ______  
 
10 + ______ 

= 50 = 50 
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Conteúdo: Mercadinho. 

         Agora que já conhecemos o nosso dinheiro, considerando que estamos vivendo em isolamento 
social, que tal imaginar que vamos ao mercado fazer compras de guloseimas para assistir uma 
maratona de filmes e desenhos animados enquanto estamos em casa?! Tia Jeise preparou uma lista 
de guloseimas muito gostosas, porém você terá que escolher o que comprar com o dinheiro que tem 
disponível. Sua função é calcular o que gostaria de comprar com o dinheiro que você tem para realizar 
as compras. Vamos lá? 

 

                                                   MERCADINHO DA TIA JEISOCA: 

 
BARRA DE 

CHOCOLATE: 

R$ 3,00 

 
BALA: 

R$ 7,00 

 
PIPOCA: 

R$ 5,00  
BATATINHA: 

R$ 8,00 
 

 

 
BISCOITO: 

R$ 6,00 

 

     
CHICLETE: 

R$ 1,00 

              
BALA FINI: 

R$ 4,00 

 

 

            
BOMBOM: 

R$ 2,00 

 
 

 

Exercício: Em uma folha avulsa, escolha e recorte os elementos que você irá comprar. Depois cole junto 

com os valores a destacar abaixo: (anexar à apostila) 
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Conteúdo: Medindo massa. 

                                                      Usando quilograma e grama: 

       Podemos usar uma balança para medir a massa ou peso dos objetos, pessoas e alimentos. Veja 
abaixo exemplos de balanças: 

                                                
       Para expressar a medida de massa de um objeto, podemos utilizar uma unidade de medida 
chamada quilograma, cujo símbolo é kg. 
       Também podemos utilizar a unidade de medida chamada grama, cujo símbolo é g para expressar 

a medida da massa. 

  

Exercícios: 

1- Pinte os produtos que podem ser comprados a quilograma. 

             

2- Observe e responda: 

                             

a) Quem pesa mais? __________________________________. 

b) Quem é mais leve? __________________________________. 

c) Quantos quilos Paulo têm a mais que Luísa? _____________. 

d) Quanto pesa Marco e José juntos? _____________________. 

e) Quantos quilos Luísa têm a menos que Ciro? _____________. 
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Conteúdo: Multiplicação por 4. 

Observe: 

                  

1+1+1+1=4 

OU 4x1=4 

     

2+2+2+2=8 

OU 4x2=8 

 

       

 

 

 

       

 

        

3+3+3+3= 12 

OU 4x3=12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4+4+4+4=___ 

OU 4x4=___ 

 

       

 

 

         

 

 

        

 

 

        

 

5+5+5+5=___ 

OU 4x5= ___ 

 

 
Exercícios: 

1- Complete a sequência: 

      0      4      8        24        36     40 

     +4          +4           +4           +4 

2- Aos sábados, Carlos compra 3 pãezinhos. No domingo, ele compra quatro vezes essa quantidade. 
Quantos pãezinhos Carlos compra nesses dois dias? 

                              OPERAÇÃO:                            RESPOSTA: 

    

Carlos compra ______ pãezinhos nesses dois dias. 

 

 

 

3- Luciana vai fazer lembrancinhas para o aniversário da sua filha Júlia. Em cada tubinho cabem 10 balas. 

a)   Em 4 tubinhos cabem _____ balas. 

                  

                             OPERAÇÃO:                    

b) Para guardar 20 balas preciso de _______ tubinhos.                              OPERAÇÃO:   
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c) Agora, estime quantas balas são necessárias para 

fazer 9 lembrancinhas. 

 

 

 

                             OPERAÇÃO:        

 

 

             

 

Conteúdo: Divisão. 

                                                 Divisão é a idéia de distribuir igualmente. 

   Juliana distribuiu igualmente 6 brigadeiros entre seus dois sobrinhos. Ela dividiu 6 por 2. Escreve-se: 

6 : 2 = 3 

   Lê-se: seis dividido por dois é igual a três. Cada criança então recebeu 3 brigadeiros. 

 

 
 

 

Exercícios: 

1- Desenhe, distribua igualmente e complete: 

a) 6 brigadeiros entre 3 crianças.  

Para isso, você dividirá 6 por 3.  

Escreve-se: 6:3= ____ 

Lê-se: seis dividido por três é igual a _____. 

Cada criança receberá _____ brigadeiros. 

 

 

DESENHE AS CRIANÇAS E OS BRIGADEIROS: 

b) 6 brigadeiros entre 6 crianças.  

Para isso, divida 6 por 6.  

Escreve-se: _______ =_____ 

Lê-se:____________________________________ 

_________________________________________ 

Cada criança receberá ______ brigadeiro. 

 

DESENHE AS CRIANÇAS E OS BRIGADEIROS: 

 

2- Agora, desenhe 12 flores distribuídas igualmente nos vasos abaixo: 
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GEOGRAFIA 

Conteúdo: Problemas ambientais e preservação. 

         Quando olhamos à nossa volta, vemos o quão rico e bonito é o ambiente em que vivemos. Porém, 
também vemos muitas formas que agridem esse meio. As queimadas (poluição 
do ar), os desmatamentos, a poluição do solo e a poluição da água prejudicam 
nossa vida. Muitas vezes, essas situações são causadas por nós mesmos. Se 
pararmos para analisar: quantas vezes descartamos o lixo de forma 
inadequada? Ou quando deixamos a água da torneira cair, desperdiçando-a? 
Essas são ações que podem ser consideradas inofensivas, entretanto colaboram 
com a poluição do solo e das águas contribuindo para consequências 
futuras. Assim sendo, devemos repensar nossas atitudes e contribuir para a 

redução dos problemas ambientais a nossa volta.    
                                                                
 

Exercícios: 

1-    Um caminho para a solução dos problemas ambientais, relacionados ao lixo, por exemplo, é o 
princípio dos 3R’s – Reduzir (consumir menos produtos que prejudicam o ambiente, como plásticos etc.), 
Reutilizar (reaproveitar alguns materiais) e Reciclar (transformar materiais “descartados” em outro 

utilizável).  
  A proposta dessa atividade é escrever e desenhar soluções que podem ser utilizadas no dia a dia 
com o R- REDUZIR e R-REUTILIZAR, ou confeccionar algum material com R-RECICLAR. Capriche e use 
a criatividade! (anexar à apostila sua produção, ou mandar fotos do material para o WhatsApp da 
professora Jesiane). 
 

2-   Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua 

constituição ou composição, como papel, vidro, metal e plástico. Cada tipo de resíduo tem um processo 

próprio de reciclagem representado por uma cor diferente. Azul para papel, verde para vidro, amarelo para 

metal e vermelho para plástico. A proposta dessa atividade é: em uma folha avulsa, recortar de jornais e 

revistas imagens de produtos que devemos jogar em cada lixeira para facilitar o processo da coleta 

seletiva. (anexar à apostila) 

3-  

                 Liste 5 maneiras que você e sua família 

utilizam ou podem utilizar para economizar 

água:  

1-___________________________________ 

2-___________________________________ 

3-___________________________________ 

4-___________________________________ 

5-___________________________________ 

 

 

 Agora, em uma folha avulsa, faça um lindo 

desenho sobre a importância de cuidar do 

ambiente em que vivemos! (não se esqueça de 

anexar à apostila) 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/poluicao-do-solo.htm
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HISTÓRIA 

Conteúdo: 300 anos de Minas Gerais 

   Nosso Estado completa 300 anos no dia 2 de dezembro de 2020. Minas Gerais é o estado do mapa 
brasileiro em formato de “nariz”. É um dos estados com maior área territorial, possui 853 municípios, que 
é a maior quantidade dentre os estados brasileiros. Em virtude de suas belezas naturais e de seu 
patrimônio histórico, Minas Gerais é um importante destino turístico. O povo mineiro possui uma cultura 
peculiar, marcada por manifestações religiosas tradicionais e culinárias típica do interior.  

                                                                   
 

Exercícios: 

1-    A estrada real é a maior rota turística do Brasil. Fazem parte do circuito Estrada Real as cidades de 
Minas Gerais: Mariana, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, Santa Bárbara, Carrancas, Conselheiro 
Lafaiete, São João Del Rei e muitas outras cidades. Ao todo são 177 cidades entorno da Estrada Real, 
sendo 162 em Minas Gerais, 8 no Rio de Janeiro e 7 em São Paulo. Assim, para demarcar os municípios 
foram colocadas placas e os marcos, como na figura abaixo: 

 

Responda: 

a) Qual o nome do seu município? ________________________________________________________ 
 
b) Seu município possui alguma placa semelhante às da imagem? Se sim, escreva onde está localizada. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Você já viu alguma placa semelhante às das imagens em outro município? Se sim, conte em quais. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ARTE 

Conteúdo: Data comemorativa – NATAL 

      “Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar... A gente já sente 
chegando o Natal... É tempo de amor, todo mundo é igual! Os velhos amigos irão se abraçar, os 
desconhecidos irão se falar, quem for criança vai olhar para céu fazendo pedido para velho Noel.” 

      Atualmente muitas pessoas não acreditam mais em Papai Noel e na magia do Natal. Mas todos os 
anos, ainda existem crianças do mundo inteiro que escrevem cartas para o Papai Noel fazendo 
pedidos de presentes. É uma forma divertida e pura de viver o Natal, que é uma época de celebrar e 
confirmar os sentimentos bons.  

 

Exercícios: 

1-  A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal 
característica desse gênero textual é a existência de um emissor (remetente) e um receptor 
(destinatário). A proposta dessa atividade é confeccionar uma carta para o Papai Noel. Mas não é 
uma carta só sua e nem para pedir presentes materiais. A ideia é confeccionar uma carta com algum 
familiar e pedir BONS SENTIMENTOS. Vocês escolhem como escrever e o que escrever. Além disso, 
faça um desenho que represente o que escreveram juntos! (Em uma folha avulsa e anexar à apostila) 
 

2-   
            Confeccionando um enfeite de natal: 
 

   Você irá precisar de barbante ou fita de cetim, papel de 
revista ou papel colorido picado e caixa de ovo. 

1- Recortar três repartições dos ovos e furar ao meio. 
(com ajuda de um adulto.) 

2- Juntar as repartições e enfiar no barbante ou fita, 
dando um nó no final para não soltar. 

3- Colorir, pintar, e decorar com os papeis da forma 
que preferir.  

4- Depois que secar pendurar em algum lugar da sua 
casa. (Mandar fotos para o WhatsApp da tia Jeise.)  

 

 
  Olá meus amores,  
 
   Chegamos ao final de mais um ciclo. Esse ano de uma forma um tanto diferente!  
   Não tivemos contato físico, ficamos de longe, realizando nossas atividades em casa...  
   Não tivemos recreio, não tivemos passeios, lanches, confraternizações, nem fizemos bagunças 
juntos... Mas tenho certeza que foi um ano de muitos aprendizados!  
   Espero ter contribuído no seu desenvolvimento de alguma forma, pois você me ensinou muitas 
coisas, mesmo que de longe!  
   Saiba que nenhuma atividade remota substituiu o maior valor da minha profissão, O CARINHO E A 
PRESENÇA de vocês em sala de aula. 
   Quero parabenizar você e sua família por terem realizado todas as atividades até aqui. Sabemos 
que não foi fácil essa nova forma de estudo e, juntos, concluímos!  
   Agradeço a dedicação e paciência nesse tempo de Pandemia!  
   Espero que tudo isso passe logo, para que possamos voltar com tudo ano que vem, para nosso 
melhor lugar, A ESCOLA!  
  Tia Jeise está com muitas saudades! Sintam-se abraçados por mim! 
   Boas festas e até breve!  
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PROJETO 

Conteúdo: Você sabe o que é a empatia? 

Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso 
estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e 
emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. 

A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo - 
amor e interesse pelo próximo - e à capacidade de ajudar. Quando um indivíduo consegue sentir a dor ou 
o sofrimento do outro ao se colocar no seu lugar, desperta a vontade de ajudar e de agir seguindo 
princípios morais. 
 

Exercícios 

                                    

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

1º aos 5º anos 
 

APOSTILA Nº 05/2020 – 2º ANO 
 

Nome do aluno (a): ___________________________________________________ 

Professora: ANA CAROLINA OLIVEIRA 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Jogos e Brincadeiras  

 Senhores pais e/ou responsáveis, as brincadeiras antigas abaixo remetem à nossa infância! Ajude 

e dê dicas para seu filho brincar. Divirtam-se! 

 

 Chicotinho queimado.  

 

 Como a maior parte das brincadeiras antigas, chicotinho queimado treina a agilidade e a 

percepção, desafiando aos participantes a serem bons o suficiente, a fim de não desistirem daquilo que 

buscam, até que o encontrem. 

 

Passo a passo da brincadeira 

 

 A criança irá esconder o chicote em um local próximo da brincadeira, enquanto isso os outros 

participantes deverão estar com olhos fechados. Quando a criança terminar de esconder, deverá gritar 

“Chicotinho Queimado”. Os outros irão virar, e todos sairão à procura do chicote. À medida que 

aproximarem-se do local, o menino que escondeu o objeto deve gritar: “quente ou fervendo”. Quando 

forem se afastando, ele grita: “frio, muito frio, gelado”. Aquele que encontrar o chicote será o vencedor da 

brincadeira e deverá ser o próximo a esconder o chicote.  

 O adulto pode dá dicas às crianças antes de iniciarem a brincadeira: que ouçam o direcionamento 

da criança quando gritar. Devem também, tocar o objeto antes e tentar sentir o cheiro dele para ajudar na 

busca. 

 

 Pular foguinho  

 

 As brincadeiras antigas de rua sempre são cercadas de desafios. Pular foguinho é um deles, uma 

brincadeira que verdadeiramente esquenta! 

 

Passo a passo: 

 

  Precisa-se no mínimo de 3 participantes.  De 2 pessoas para tocarem a corda e 1 para pular, 

revezando sempre que aquele que estiver pulando errar. Quem estiver tocando a corda, deverá iniciar 

lentamente e ir aumentando a velocidade na medida em que a pessoa que estiver pulando for dando conta 

de pular. Quando ela errar, deverá sair e vir o próximo da fila, ou caso estejam só três, deverá trocar com 

o colega que estava batendo corda. Além de brincadeira interativa, é excelente exercício físico para 

queimar calorias. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL PACHECO – MG 
E. M. PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

1º ao 5º ano 
 

APOSTILA Nº 05/2020 – 2º ANO 
 

Nome do aluno(a): ___________________________________________________ 

Professor: THIAGO LANZONI MATHEUS 
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