LÍNGUA PORTUGUESA- 2º ANO
4ª QUINZENA - 2º CORTE
Tema/ Conhecimento: Leitura e compreensão de gêneros do campo investigativo Identificação de
tema/assunto e situação comunicativa de textos do campo investigativo.
Habilidade: (EF12LP17-A) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciado de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo. (EF15LP01) Identificar a função social de
textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade,
a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam. (EF12LP17-A) Ler e compreender, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor, enunciado de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo. (EF12LP17-B)
Identificar o tema/assunto situação comunicativa, de forma reflexiva e dialogada. (EF02LP02-A) Segmentar
palavras em sílabas. (EF02LP02-C) Desenvolver a consciência fonológica das palavras observando o número
de letras, vogais e consoantes.

NOME:
UNIDADE ESCOLAR:

DATA:

Disponível em https://br.pinterest.com/pin/736338607796972550/ acesso em 18 de maio de 2020.

Vamos exercitar:
1- Coloque as palavras a seguir na ordem correta:
A) Casinha- caseiro- casebre- casarão- casa- casinhola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
B) Cubo - cozinha- cinema- chalé- celeiro- casa- clube
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
C) pede- pobre- pudim- piano-papel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
D) Gaúcho- gaveta- gatilho- gado- gato
_________________________________________________________________________
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2- Procure no dicionário a forma correta de escrever as seguintes palavras:
A) Cabessa ----------------------------

B) kasa ---------------------------------

C) Corajem --------------------------

D) Piqueno ----------------------------

Vamos ler com atenção e aprender o que é um verbete:

Disponível em: http://educarparaavida-educadoras.blogspot.com/2014/03/atividade-uso-do-dicionario.html acesso em 18 de
maio de 2020.
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3- Essa página de dicionário mostra palavras iniciadas com a letra B.
A) Depois dessa letra, qual será a próxima apresentada?
_________________________________________________________________________
B) Como você chegou à resposta anterior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Disponível em https://www.dicio.com.br/verbete/ acesso em 18 de mai. de 2020.

4- Vamos brincar com o significado das palavras como nos exemplos a seguir. Leia com
atenção e depois crie significados para as palavras:

Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54754 acesso em 18 de maio de 2020.
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Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54754 acesso em 18 de maio de 2020.

A) Água --------------------------------------------------------------------------------------------------B) Paz-----------------------------------------------------------------------------------------------------C) Deus---------------------------------------------------------------------------------------------------D) Céu----------------------------------------------------------------------------------------------------E) Tempo------------------------------------------------------------------------------------------------F) Inveja-------------------------------------------------------------------------------------------------G) Ausência---------------------------------------------------------------------------------------------H) Letra--------------------------------------------------------------------------------------------------I) Defeito-----------------------------------------------------------------------------------------------J) Lápis-------------------------------------------------------------------------------------------------K) Xingamento-----------------------------------------------------------------------------------------L) Velhice-----------------------------------------------------------------------------------------------M) Suspiro-----------------------------------------------------------------------------------------------4

5- Agora coloque as palavras da atividade anterior em ordem alfabética:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6- Escolha três destas palavras e procure o significado real delas no dicionário:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7- Vamos continuar brincando com as palavras:

Disponível emhttps://br.pinterest.com/pin/680043612457438745/ acesso em 18 de mai. de 2020.
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8- Complete o quadro como no modelo:
PALAVRA
ESPELHO

SÍLABAS
3

LETRAS
7

BISCOITO
LILÁS
MOSCA
VESTIDO
ESCADA

6

VOGAIS
3

CONSOANTES
4

