
Instituto de Educação Aquarela

ATIVIDADES DO
2º E 3º ANO.



 
Preparamos atividades bem lúdicas cheias de aprendizagens
para não deixar nossos pequenos esfriarem.
 
Por enquanto, não é obrigatório, não vale ponto, não substitui

trabalhos, nem avaliação e não sofrerá correção.Trata-se apenas

de uma estratégia pedagógica para mantê-los no foco dos

estudos.
Recomendamos que sejam momentos divertidos, proveitosos e
bem prazerosos.
 
Uma atividade a cada dia, sem pressa e nossos alunos não vão
nem sentir essas férias forçadas.
 
Selecionem o material junto com eles, convide - os pra brincar e
divirtam-se bastante com seus filhos ensinando e aprendendo.
 

Um grande abraço da Equipe Pedagógica 

do Aquarela.

Querida Família



 

Somos nós, a equipe do Aquarela, temos um recadinho pra você.

 

Nem deu tempo de ficar cansado e já estamos de férias de novo

né?

Poxa, sabemos que nesse momento é necessário que seja assim,

pois precisamos ficar bem escondidinhos do Corona vírus.

 

Mas não se preocupe logo, logo estaremos juntos novamente.

Enquanto isso, que tal ficar em casa quietinho se cuidando?

 

Para você não ficar com muita saudade de nós, olha só as

atividades legais e divertidas que preparamos pra você brincar

com seus familiares durante as férias.

Bora brincar?

Olá amiguinhos!



1- Pega bolinha! No final, quem pegar mais
bolinhas, fala a tabuada que o outro
participante vai responder.



2- Organizando as palavras e
formando frases.



3- Formando imagens com
elementos na natureza e
criando histórias.



4- Resolvendo a adição e
subtração com palito de
picolé.



5- Quebra-cabeça da adição.

Fonte: www.psicosol.com



6- Dicas e ideias para
escrever o texto.



7- Libertando um texto. Cada
membro da família escreve
um texto e guarda na garrafa.
Ao final, a família se reúne e
"liberta" a história para todos
conhecerem.



8- Meu lugar no mundo.

Fonte: @praxispedagogica



9- Cubo mágico.



10- Soletrando com garrafa
pet! Falando uma palavra ou
verbo com a letra indicada.



11- A casa dos verbos.



12- Brincando de jogo da
memória.



13- Acertando em cheio!
Sugestões: No fundo do copo
pode ter continhas para
serem respondidas, Letras do
alfabeto para indicar verbos,
adjetivos, substantivo próprio
ou comum, Formar frases à
partir das palavras.



14- Caixa das operações!
Pode trocar o sinal das
operações.



15- Brincando com o pião!
Sugestão de outras
atividades que podem ser
trabalhadas: Números pares
e ímpares, Antecessor e
sucessor, Verbo no presente,
passado e futuro.



16- Contando e encaixando.



17- Experiência: Fazendo sua
própria tinta



18- A casa que rimava!



19- Para relaxar e criar coisas
incríveis.



20- Qual é o número?
Sugestão: Usando bolinha de
crepom, marque e encontre a
saída ou marque os números
que fazem parte da tabuada
de dois.



 
Como proteção ao Corona Vírus que está preocupando
todo o mundo, nesse momento precisamos ficar em casa
um pouquinho para assim ficarmos mais protegidos. Mas
não podemos parar com nossos estudos e conhecimento.
Que tal aproveitarmos o tempo junto com nossa família e
nos divertirmos? Veja a seguir as sugestões que preparei
pra você com muito carinho. Chame sua família para se
divertir e aprender juntos! Em nosso retorno quero que
me conte as novidades. 
 
Beijos cheios de amor e saudade!!! 
Professoras Tamiris (2° A), Thaís (2° B), Glaucia (3° A) e
Christiane ( 3° B).
 

Equipe Pedagógica do Aquarela.

Olá turminha!


