
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIO COMPLEMENTAR  - 1º TRIMESTRE 

 

 

 
 DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 

PROFESSOR (A): _________________________________________________ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________.     SÉRIE: 2° ANO. 
 
 

 

DATA DE RETORNO: ____/____/2017 
 

 

1. Leia o texto e responda as questões a seguir. 

     Eu me chamo Ana Paz; eu tenho oito anos; eu acho o meu nome bonito. 

     Tem gente que, pra andar mais depressa, me chama só de Ana. Mas se tem coisa que 
eu não gosto é ver o meu nome pela metade. 

     E tem gente me chamando de Pazinha. Finjo até que não escuto quando alguém me 
chama assim. Mas a minha mãe e o meu pai sempre me deram uma força: eu nunca os 
ouvi me chamando diferente de Ana Paz. 

    O meu pai escolheu a Ana, ele gostava demais de Ana, mas a minha mãe achava curto; 
ele então quis Ana Lúcia, Ana Luísa, Ana Helena, mas na hora que eu nasci a minha mãe 
escolheu: Paz! E ele topou: Ana Paz.  

                                 Fazendo Ana Paz, de Lygia Bojunga, Rio de Janeiro. Agir. 2002 

 

a) Escreva sobre qual assunto se trata esse texto. 

_________________________________________________________________________ 

b) Cite o nome da principal personagem do texto. 

________________________________________________________________________ 

c) Você também tem um nome. Registre seu nome e sobrenome. 

________________________________________________________________________ 

2. Pergunte a familiares como e porquê seu nome foi escolhido. Anote as informações, 
escrevendo um pequeno texto sobre o seu nome. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. De acordo com a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente fica determinado 
que”toda criança tem o direito a um nome e uma nacionalidade. Pesquise, em revistas, 
jornais ou internet, e escreva onde as crianças em sua cidade são registradas(o lugar). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



4. Circule no quadro abaixo uma espécie de “marca”(identificação) pela qual as pessoas 
nos conhecem e que nos acompanha durante toda a vida. 

 

   

 

 

5. No Brasil, quando uma criança nasce, seus pais escolhem seu nome e registram. Cite o 
nome desse documento. 

________________________________________________________________________ 

6. O nascimento de uma criança é um momento muito alegre para a família. Pesquise e 
registre como foi esse momento com o seu nascimento. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Observe as imagens abaixo e descreva quais são as diferenças físicas entre as 
crianças. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Preencha a ficha abaixo de acordo com suas características físicas. 

 

 

 

 

 

 

relógio – nome – boneca – sobrenome – certidão de nascimento 

* A cor dos meus olhos é ______________________. 

* A cor do meu cabelo é _____________ e ele é 
____________________(liso/crespo/encaracolado; curto/comprido.) 

* Minha altura é _______ centímetros e meu peso e ______quilos. 

* A cor da minha pele _____________________________. 



 

9. As brincadeiras fazem parte da história de todos nós. Você ainda é criança, mas já deve 
ter muita coisa para contar sobre as brincadeiras que conhece. Converse com seus 
familiares e escreva sobre uma brincadeira de que você gostava quando era menor e de 
que não brinca mais. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. As imagens abaixo demonstram algumas brincadeiras. Pinte aquelas que você mais 
gostava de brincar enumerando-as de acordo com a utilizando para isso a ordem de suas 
brincadeiras favoritas. 

 

 

             (   )                                        (   )                                      (   ) 

 

 

                  (   )                                         (   )                                  (   ) 

 

 

 

 



 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIO COMPLEMENTAR – 2º TRIMESTRE 

 

 

 
 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 
PROFESSOR (A): _________________________________________________ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________.     SÉRIE: 2° ANO. 
 
 

 

DATA DE RETORNO: ____/____/2017 
 

1. Observe as fotos abaixo. Elas mostram uma criança em dois momentos de sua vida: 
quando era bebê e atualmente. Escreva que diferenças você observa entre as duas fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Consiga com seus pais ou responsáveis uma foto de anos atrás. Depois, registre as 
diferenças que você observar entre sua aparência na foto e atualmente. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Observe o gráfico com as tiras organizadas em ordem de altura e responda as 
questões a seguir. 

 

a) Indique quantas crianças são mais altos do que 
Mariana. 

________________________________________ 

b) Cite quantos são mais baixo do que Lucas. 

________________________________________ 

c) Registre qual é a criança mais alta. 

________________________________________ 

d) Escreva qual é a criança mais baixa. 

_______________________________________ 

 

 



4. Leia o texto e indique que tipos de casas são citadas.  

          Na minha rua tem casas térreas que são casas baixinhas como a da Terezinha. 

          E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. 

          E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. 

          E tem o prédio onde mora o Alvinho que é bem alto e até tem elevador. 

                        Ruth Rocha. A rua do Marcelo, São Paulo: Salamandra, 2001. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Complete as frases de acordo com os tipos moradia. 

a) Nas casas de _____________ são utilizados tijolos, cimentos, areia. 

b) As palafitas são construídas sobre a ________________________. 

c) A ______________ é uma cabana indígena feita de madeira e vegetais. 

d) Na casa de _________________ são utilizados forros de palhas ou telhas e caibros. 

 

6. Marque um X nos tipos de moradia que você já viu pessoalmente. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     (   )                                 (   )                                      (   ) 

 

 

7. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. 

(  ) As moradias evoluíram com o passar do tempo. 

(  )Chamamos de material de construção tudo o que é preciso para erguer qualquer prédio. 

(  ) As casas não nos protegem. 

(  ) Os tipos de moradia são variadas. 

 

 

 



8. Ordem as letras e registre os nomes dos materiais usados na construção das casas. 

       DAMIEAR                         AHPAL                              HELTA 

 

  ______________            _______________             ________________ 

 

9. Observe as moradias abaixo e indique os materiais usados na construção de cada uma 
delas. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

10. Ter uma casa é fundamental para a vida de todo seu humano. Explique com base em 
nossas aulas, a importância de se ter uma casa. 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIO COMPLEMENTAR  - 3 º TRIMESTRE 

 

 

 
 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 
PROFESSOR (A): _________________________________________________ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________.     SÉRIE: 2° ANO. 
 
 

 

DATA DE RETORNO: ____/____/2017 
 

 

1. Identifique a disposição de cada objeto na representação da sala de aula abaixo 
utilizando a legenda. Depois, indique com C as informações corretas e com E as 
informações erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) A lousa está entre a mesa do professor e a primeira fileira de carteiras. 

(  ) A janela encontra-se na parede do seu lado esquerdo. 

(  ) O cesto de lixo está perto da porta. 

(  ) A porta está posicionada no fundo da sala. 

 

2. Complete a história abaixo com o nome das dependências de uma escola. Utilize os 
nomes que aparecem no quadro a seguir. 

  

 

 

 

        Faltando 10 minutos para se dirigir à _____________________ do 2 ano, onde daria 
uma sala, o professor  Cléber foi buscar alguns materiais em seu armário na 
________________________e devolver um livro que havia pego na __________________. 

        Lembrou-se, então, de que precisava falar com a dona Marli, a diretora, e foi até a 
__________________. Depois, passou na ________________________ para falar com 
Ismael, o professor de Educação Física, sobre uma atividade que fariam em conjunto com 
os alunos do 3 ano. Por fim, ainda foi à ___________________ para reservar a 
______________________ para que seus alunos pudessem realizar uma pesquisa na 
internet. 

 

sala de aula – diretoria – biblioteca – sala dos professores 

   quadra de esportes – sala de informática - secretaria 



3. Observe o primeiro menino que está sentado ao lado da janela e complete as frases 
abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A frente do menino está a _____________________________. 

b) Atrás do menino está a _______________________________.  

c) Ao lado direito do menino, está a _______________________. 

d) Ao lado esquerdo do menino, está a _____________________. 

 

4. Escreva as informações sobre sua escola. 

* Nome da sua escola: _______________________________________________________ 

* Ela recebeu esse nome porque: ______________________________________________ 

* Ela foi inaugurada em: _____________________________________________________ 

 

5. Assinale um X ao nome de algumas dependências encontradas em uma escola. Depois 
forme uma frase com cada dependência assinalada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

quarto 

sala de jantar área de jantar 
serviço 

pátio 

biblioteca banheiro sala de aula garagem 

secretaria salão de festa 



6. Observe o caminho percorrido pelo personagem Cebolinha e responda as questões a 
seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cite quais são os principais objetos encontrados no caminho percorrido pelo 

personagem. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Escreva semelhanças entre o caminho que o personagem percorre e o que você faz da 
escola até a sua casa. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Assinale com um X o que você encontra no caminho da sua casa até a escola. 

 

      animais – lojas – árvores – fábrica – igreja – casas – padaria – praças 

 



8. Observe a sua rua e escreva o nome de alguns estabelecimentos existentes nela. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Circule a cidade que é parecida com a que você mora. 

 

 

 

 

 

 

10. Você sabe dizer corretamente seu endereço? Peça ajuda a seus familiares e registre 
seu endereço completando os campos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua: __________________________________________________________ 

Número: _______________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________________________ 

Cidade: _______________________________________________________ 


