
 

                                                                                                       2º Ano 
         

Nome: __________________________________________________________________ 
 

Atividade de História 
 

 Ao longo da vida, as pessoas também se aproximam umas das outras por outros 
motivos. Um dos motivos de aproximação é reunir pessoas de várias partes do país e de 
várias idades. 

Leia o trecho da música abaixo... 
 

A brincar 
 

Todos os meninos adorariam viver na loja, que bom seria,  

Viver sonhando, sem dor, sem medo, aproveitando cada brinquedo... 

Velocípede, carrinho, patinete, 

Muita diversão promete, 

A pintura colorida e reluzente, 

Ou um ursinho assim bem contente, 

Ou então, uma casa de bonecas pra brincar, 

E um avião para voar... 

Coisas grandes, pequeninas, 

Pra meninos e meninas 

Mas tudo serve quando é hora de brincar. 

Vem brincar, vem brincar 

Brincaremos, Brincaremos sem parar! 

Vem brincar, vem brincar 

A boneca vem da cavalgada, 

ou então motorizada, 

Soldadinhos com vistosos uniformes, 

Em exércitos enormes, 

Um fogão para preparar a comidinha, 

E uma bola pra chutar... 

Coisas grandes, pequeninas, 

Pra meninos e meninas 

Tudo serve quando é hora de brincar. 

Vem brincar, vem brincar...                                                                                            

                                                         Chaves 



  

Uma das atitudes que favorece o convívio entre as pessoas é a EMPATIA, ou seja, o 

colocar-se no lugar da outra pessoa e agir para ajudá-la. 

 

1 – Agora, observe as atitudes do quadro abaixo e pinte as que revelam a verdadeira 

importância de brincar. 

 

COMPETIR APRENDER 

RESPEITAR AS REGRAS GANHAR 

DIVERTIR-SE MOVIMENTAR O CORPO 

 

2 – Pinte somente os quadros que mostrem a regra de convivência estiver sendo 

respeitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 – Leia as opções, com atenção, e sublinhe o que julgar mais adequado. 
 

 A importância de admirarmos e respeitarmos as pessoas que fazem coisas 
importantes. 



 A necessidade de seguirmos regras para viver bem em sociedade, respeitando uns 
aos outros. 

 As várias formas de respeito e a importância desse sentimento para a convivência 
em sociedade. 
 

4 – Cite três formas de respeito. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5 – Entre outras coisas, respeito significa “ouvir pessoas com opiniões diferentes da 
nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas”. 
 Você concorda com esse ponto de vista? Por quê? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  A certidão de nascimento é um documento pessoal muito importante. Sem ela, 

você não poderia estar na escola. 

  Existem outros documentos pessoais. Observe. 

 



 

6 – Consulte sua CERTIDÃO DE NASCIMENTO e responda. 

a) Como é o nome desse documento? 

__________________________________________________________________ 

b) Seu nome complete (nome e sobrenome). 

___________________________________________________________________ 

c) Nome completo da sua mãe. 

__________________________________________________________________ 

d) Nome completo do seu pai. 

___________________________________________________________________ 

e) Cidade onde nasceu. 

__________________________________________________________________ 

f) Dia, mês e ano em que você nasceu. 

__________________________________________________________________ 

g) Hora em que você nasceu. 

__________________________________________________________________ 

h) Maternidade onde você nasceu. 

__________________________________________________________________ 

i) Nomes dos seus avós paternos. 

___________________________________________________________________ 

j) Nomes dos seus avós maternos. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bom trabalho! 


