Série: 2ºs anos A, W, B e C
Disciplina: Interdisciplinar - Português/ Arte
Conteúdo: Brincadeiras de criança (interpretação) / R inicial, RR, R entre vogais.
Atividade referente à semana: 13 a 17 de abril
Querido aluno (a) e responsável!
A partir desta semana diminuiremos a quantidade de atividades para
que você possa se dedicar ainda mais aos estudos. Os textos não
precisam ser copiados, somente os enunciados.
Observação: caso você tenha dúvida e seu responsável também
fique tranquilo (a), retomaremos nossos conteúdos assim que
voltarmos às aulas.

Atividade 1
 Pipa, balão, bambolê, pião. De quantos jeitos se pode
brincar?

 Observe a tela “Brincadeiras de criança” do Ivan Cruz para responder
as questões a seguir:
a) Quais brincadeiras você consegue identificar nesta tela?
b) Dentre estas brincadeiras qual ou quais as suas preferidas?

Atividade 2
 Na tela “Brincadeiras de criança”, qual você escolheria para brincar
com sua família no final de semana? Escreva o nome da brincadeira e
forme uma frase criativa.

Atividade 3
 Assista ao vídeo “Repente da pontuação – Quintal da Cultura” e em
seguida faça o que se pede:

 Recorte de revistas ou livros e cole em seu caderno: (caso não tenha
de onde recortar você poderá escrevê-las).
a) Uma frase interrogativa.
b) Uma frase exclamativa.
c) Ilustre as frases acima.

Atividade 4
 Sinalize as frases adequadamente
a) Que dia lindo
b) Como é o seu nome
c) Você vai à aula hoje
d) Não façam barulho
e) Que chocolate gostoso
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! e copie-as:

Atividade 5
 Assista ao vídeo “Palavras com r e rr”.

 Após assistir ao vídeo vamos treinar de uma forma bem divertida as
palavras.
Que tal confeccionar um jogo da memória?
É bem fácil! Você irá precisar de:
 Folha de sulfite;
 Lápis de cor;
 Canetinha;
 Giz de cera;
 Criatividade.
 Corte a folha de sulfite em quadrados e tamanhos iguais. Você irá
precisar de 40 pedaços.
Você desenhará 20 itens (seguem abaixo) e escreverá nos outros 20
pedaços seus respectivos nomes.
Faça desenhos com capricho e escreva os nomes das figuras sem
erros, assim fixará a escrita de forma correta.









Modo de jogar:
Embaralhe as cartinhas sendo 40 no total, nomes e figuras;
Espalhe-as sobre a mesa com a parte desenhada para baixo, assim
como a escrita;
Você deve escolher duas cartas e virá-las;
Ver se uma corresponde a outra, se formou o par, retire-as, se não
formou devolva-as no mesmo lugar e continue as jogadas até que
consiga formar todos os pares corretamente;
Se você for jogar com alguém, sempre que formar par repete o jogador,
não formou par, passa a vez para o outro jogador;
Vence o jogo aquele que tiver com mais pares na mão.

Objetivo do jogo:
 Treinar e fixar leitura e escrita associada às figuras com r inicial, rr e r
brando.
Palavras para o jogo:
barata

farol

besouro

rato

peneira

rosa

rádio

rainha

relógio

garrafa

rolha

carroça

régua

barraca

serrote

carrinho

cigarro
gorro
garota
coroa

