
 
Colégio São Marcos, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
Jandaia do Sul, ________________________________________________ 
Aluno (a): _____________________________________________________ 

                           Professora: ______________________________________________________ 2º ano 
 

Atividades do dia 01 de outubro de 2020. 

Apostila de Artes da página 31 a 35. 

Apostila de Português página  94 e 95 . 

Atividades de História impresso ou no caderno de Português. 

HISTÓRIA 

1) Marque com um V nas afirmativas verdadeiras  e um F nas afirmativas falsa . 

(    ) Quilombos eram lugares de refúgio dos escravizados do Brasil . 

(    ) Atualmente não existem comunidades quilombolas no Brasil. 

(    ) A escola quilombolas e a escola indígena se preocupam em manter suas culturas .  

(    ) Cultura é o conjunto de tradições de um determinado grupo social . 

(    ) Os portugueses foram os primeiros habitantes do Brasil. 

 

2) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna . 

(  1  )Educação                                                               (      ) Também têm história. 

(  2 ) Pedro II                                                                  (      ) Uma das primeiras escolas no Brasil. 

(  3 ) Fontes históricas                                                   (      ) Precisamos para estudar a história. 

(  4 ) Os lugares                                                             (      ) É um direito de todos 

 

3) Complete com as palavras abaixo: 

 

escolas     –    tecnologia    –    mestre-escola  

 

Antigamente não existiam escolas. As famílias ricas contratavam ____________________ para 

ensinar as crianças em casa. 

Os avanços da __________________________ contribuíram para as mudanças na forma de 

aprendizados. 



As _______________________ mudaram muito ao longo do tempo e assim ocorreram 

transformações. 

4) Escreva duas regras de convivência da escola. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5) Registre o significado das palavras abaixo: 

 

                                 _________________________________________ 

 

                                 _________________________________________ 

 

                                 _________________________________________ 

 

 

                                 _________________________________________ 

 

 

6) Pense na importância da educação para a sociedade e escreva a importância para você. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7) Você já teve a oportunidade de ensinar alguma coisa para um adulto ou para um idoso? 

Comente como foi. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8) Qual é a importância das regras de convivência? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


