#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 6
ANO(S)

Matemática

2º
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Utilizar números naturais em situações variadas e com diferentes significados
(quantidade, ordem, localização, designação).
Utilizar corretamente os numerais ordinais até ao vigésimo.

Título/Tema do Bloco
Contagens

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Considera a seguinte figura:

1.1. Calcula o total de balões.

2. O João agrupou os seus berlindes em 7 grupos. Cada grupo tem 5 berlindes.

2.1. Quantos berlindes tem o João?
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3. A Matilde organizou as suas missangas em 4 grupos.

3.1. Quantas missangas tem cada um dos grupos?
3.2. Quantas missangas tem a Matilde, no total?

4. Considera a sequência formada pelas letras do alfabeto.
4.1. Qual é a posição da letra B?
4.2. Qual é a posição da letra G?
4.3. Quais são as letras que se situam entre a 5ª e a 8ª letra?
5. Leitura da seguinte palavra:

Números
5.1. A primeira letra da palavra é:
5.2. A última letra da palavra é:
5.3. A quinta letra da palavra é:
5.4. A segunda sílaba da palavra é:
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6. Observa o diálogo entre a Carla e o Ivo.

janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

1.º mês
2.º mês
3.º mês
4.º mês
5.º mês
6.º mês
7.º mês
8.º mês
9.º mês
10.º mês
11.º mês
12.º mês

6.1.
Considerando a ordem dos meses do ano, qual a data de aniversário
da Carla?
6.2.

Qual a data de aniversário do Ivo?

7. Perto da meta da corrida de estafetas, o Mário ia em terceiro lugar, mas aumentou a sua velocidade e
ultrapassou um corredor. Qual foi a posição do Mário nesta prova?
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