
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

Vai mais além nas tuas férias da Páscoa ( Plano de Ação Estratégico)  

Escola: Escola Básica do Lavradio 1 , 2 e Fidalguinhos  Ano: 2º ano    
 

Disciplina: Português    
 

Domínio: Leitura e Escrita 

Conteúdos: Produção de escrita 

Atividades: Registar no caderno de casa, duas frases para cada palavra:    

guitarra, mágico, gelatina, esparguete, relógio, pessegueiro, águia, gelado 
 
 

Atividades: Registar no caderno de casa, 3 palavras com “ss” e 3 palavras com “rr” 

                     Com as palavras que escreveste, constrói as frases que fores capaz    
 

 
 

 

 
 

 

Conteúdos: Educação Literária 

Atividade: 

Pede ajuda aos teus pais e consultem a página http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/# 
Sugerimos que a par com os teus pares façam a leitura de um dos livros propostos.  

No final da leitura, tenta responder às seguintes 
questões: 
A)Como se chama a história? 
B? Quem a escreveu? 
C)Gostaste de ouvir a história? 
D)Faz um desenha da parte de que mais gostaste e 
depois  diz porque  a escolheste. 
E)Procura no seu texto 5 palavras que tenham 
duas sílabas, escreve-as e depois divide-as. 
F)Escolhe  cinco palavras do texto. Faz um 
pequeno texto, no teu caderno de casa, com 30 
palavras no máximo. 

 
 

 
 

Disciplina: Matemática 
 

 

 
 
 

Domínio: Números e operações 

Conteúdos: Números naturais 

Atividades: Registar no caderno de casa, os números até 20:                                                                  
*por ordem crescente e decrescente 
*por extenso 
*de dois em dois 
 
 

 

Conteúdos: Geometria e Medida 

Atividades: Recorda-te dos sólidos geométricos aprendidos 
– cubo/ esfera/ pirâmide e paralelepípedo.  Podes cortar de 
panfletos publicitários/ revistas ou jornais 1 exemplo para 
cada sólido geométrico que conheças e cola-os no caderno 
de TPC. Observa o exemplo.  
 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/
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Conteúdos: Resolução de problemas 

Pede ajuda aos teus pais e consultem a página 
https://www.mat.uc.pt/canguru/ 
No menu ARQUIVO irás encontrar as propostas da prova de 
matemática de 2019. Acede à Prova Mini Escolar III para alunos de 4.º 
ano. 
Podes realizar e no final conferir com as soluções que também te são 
apresentadas.  

 

 
 

 
 

Disciplina: Estudo do Meio 
 

 
 

Conteúdos: Os seres vivos do seu ambiente/ Onde vivem as plantas 

Atividades: 

No teu caderno de TPC cola ou desenha a imagem de uma planta e depois diz o seu nome, onde 
vive e se é cultivada ou espontânea. Podes também assinalar as suas partes constituintes (raiz, 
caule, folhas, flores e frutos).  
 
 
 

 
 

Disciplina: Expressão Plástica 
 
 
 

Conteúdos: 

Desenvolvimento da Criatividade/ Exploração de técnicas diversas de expressão e pintura 

Atividades: 

Vai ao google imagens e imprime uma imagem nua de uma árvore. Se não conseguires imprimir, 
podes desenhar. Depois, desenha e pinta as folhas e tronco. Decora a tua ávore mágica, cujos 
frutos são o que tu quiseres: brinquedos, livros. rebuçados, palavras bonitas, frutos fantásticos.. 
 

 

Disciplina: Educação Física 
 
 
 
 

Domínio: Perícia e manipulação 

Conteúdos: Toques de sustentação 

Atividades: Com a ajuda de um balão ou uma bola, dar toques no mesmo com uma mão e depois 
com a outra, de forma a não o deixar tocar no chão 

     

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento    

Conteúdos: Género e Cidadania/ Integração da diferença 

Atividades: 

Vai ao link https://youtu.be/eQZvag_7dEY e vê com atenção a história” O lobo que queria mudar 
de cor”. 
Qual foi a lição que tiraste da história? O que pensas da atitude do lobo? Conheces alguém com 
este tipo de problemas? Se conheces fizeste alguma coisa para ajudar? 

Bom trabalho!        

https://www.mat.uc.pt/canguru/
https://youtu.be/eQZvag_7dEY

