
Sugestão de leitura Data: ________________

A Turma da Mônica sempre traz
histórias divertidas nos gibis.
Então, que tal um gibi para hoje?

Leitura - O menino maluquinho
do Ziraldo

Preparei algumas atividades de Português
muito legais para vocês fazerem com capricho,
nesses dias em que não podemos frequentar
a escola.
No retorno, vocês devem entregá-las em um
saco plástico separados por matéria, para
que eu as corrija.

Profª Tânia

Turma do 2º Ano



brinquedos

cantina

flores

animais

viagem

celular

jogos

amigos

Lembre-se, toda frase começa com letra maiúscula.

Você deve escrever uma frase para cada palavra.

Revisão                          Data: _______________

ALGUÉ ROCA BOLE                      PIME TA___ ___ ___

E ROLADO                    TE PESTADE___ ___

BO BEIRO                    A BULÂ CIA                 CA TO____ ____ ___ ___

NI GUÉ A JO                                  MO STRO___ ___ ___ ___

Vale consultar a regra na sua apostila.

O DAS                            SA BA                                TRO BA___ ___ ___

Complete com ouM N.

DE TE                             I TELIGE TE                 CA BALHOTA___ ___ ___ ___

Aluno (a) nº 2º ano_______________________________________ _______ ______

Atividades de Português referentes a semana de 23 à 30 de março

Professora: Tânia

LICEU FRANCO-BRASILEIRO DE SÃO PAULO
LYCÉE PASTEUR
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Revisão                          Data: _______________

Eu te dou a palavra e você escreve duas palavras que rimam com ela.

canela

cozinha

coelho

coração

andar

calor

sorrir

dinheiro

Agora, você deve montar um caça-palavras, onde eu possa encontrar 9 palavras
com som de Z que são escritas com S. Vamos lá?
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Revisão                          Data: _______________

Você deve pensar em um(a) amigo(a) e escrever um bilhete convidando-o para
jantar e dormir na sua casa.

Vamos recordar?
Então, pense e escreva, abaixo, 2 frases interrogativas e 2 frases exclamativas.
(Não se esqueça dos sinais ?  !  )

Escreva o nome dos sinais de pontuação.
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Preparei algumas atividades de História

muito legais para vocês fazerem com capricho,

nesses dias em que não podemos frequentar

a escola.

No retorno, vocês devem entregá-las em um

saco plástico separados por matéria, para

que eu as corrija.

Turma do 2º Ano

Profª Tânia


