
 

 

Ano Letivo:  2020 Plano de Ações:  ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 2º ano Data de realização das 

atividades: 04 a 08/05 

Carga Horária: 3 aulas 

Componente Curricular 

Central: 

Componente Curricular 

Participante: 

Professor: Grupo 1 

 Ciências  Língua Portuguesa Ana Paula, Solange Pontes, Roselaine, 

Solange Hude, Marilene, Neide, 

Jaqueline, Josiane E Elaine. 

Tema da Aula:  

Seres vivo no ambiente -  homem  

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou 

Componente Curricular) 

Identificar os cinco sentidos e as principais partes do corpo  

Objetos de Conhecimento 

  Seres vivos no ambiente- homem  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 

Municipal de Caçador) 

   (EF02CI06.1) Identificar os cinco sentidos e as principais partes do corpo. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Computador, internet se possível, registro no caderno. 

Avaliação: 

No retorno as aulas, além de apresentar o caderno com as atividades propostas, poderá 

ser selecionado alunos para falarem sobre o tema aprendido. 

Referencial: 

Atividades retiradas da internet e atividades feitas pelas professoras 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 

 

Dia: 07/05 

 

No caderno registre o dia que fez a atividade e a disciplina 

Exemplo: caçador, 07 de maio de 2020 

                      Ciências 

 

1. Leia o texto sobre o corpo humano junto com seus pais ou com um adulto que 

possa te ajudar: 

 

 



 

O corpo humano 

 

O corpo humano é formado de cabeça, tronco e membros. 

Na cabeça encontramos os cabelos, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. 

No tronco encontramos o pescoço, o peito e a barriga. 

Os membros são divididos em superiores e inferiores. 

Membros superiores: os braços. 

Membros inferiores: as pernas. 

Para um bom funcionamento do corpo, devemos ter uma boa alimentação e uma boa 

higiene. 

 

2. Identifique as partes do corpo que apareceu no texto tocando com as mãos: 

(depois desenhe você no seu caderno e identifique as partes que souber pintando 

bem bonito) 

 

3. Responda em seu caderno: qual parte do corpo você usa para: 

a)  Ouvir uma música ou barulho? 

b) Assistir televisão? 

c) Na hora do almoço e do jantar? 

d) Quando sente o cheiro de um perfume? 

e) Quando sabe que a água está quente? 

 

4. Leia o texto sobre os sentidos com a ajuda dos pais ou um adulto 

 

Descobrindo os sentidos com João e maria 

 

Audição 

João e maria perceberam que havia uma pessoa dentro da casa quando ouviram a 

bruxa cantando. 

 

Visão 

Quando João e maria viram a bruxa aparecer, na porta da casinha, levaram um 

susto. Isso acontece porque temos dois olhos que observam tudo o que está na 

nossa volta. 

 

Paladar 

João e maria comeram muitos doces! O órgão que nos permite sentir o gosto dos 

alimentos é a língua. 

 

Tato 

 

A bruxa não enxergava bem, por isso pedia o dedo de João para verificar se ele 

estava gordinho para comê-lo. 



 

Mas como João era esperto, sempre dava o osso de galinha para a bruxa pegar, 

por isso quando ela apalpava o ossinho, acha João magrinho. 

 

Olfato 

 

No final da história, quando o João e maria retornavam para casa, no meio da 

floresta sentiram um cheiro horrível. 

Que cheiro será esse? 

 

5. No caderno copiar as palavras e desenhar as partes do corpo ilustradas ligando 

cada nome a parte correta. 

 

 

 

 

 



 

 

 


