
Goiânia, ___ de Junho de 2020. 

Professoras:  Denyelle  e  Larisse             
   
Série:  2° A, B.  Turno: Matutino e Vespertino   

 
Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                     Ficar em casa  

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

Trabalho de Português. 

 

  Futebol  

Local: Quadras e campos. 

Idade: A partir de 5 anos de idade. 

Número de jogadores: 22. (11para cada time).  

Juiz: 1 para dar inicio ao jogo. 

Bandeirinhas: 2  

Material: Bola  

Instruções de como jogar:  

1- Os jogadores entram no campo. Um dos jogadores vai para o gol, que é o goleiro.  

2- O juiz apita para começar a partida. Se alguém, derrubar um jogador, é falta.  

3- Quando alguém faz gol, o juiz volta para o meio do campo com a bola na mão.  

4- Quando algum jogador está na frente da linha da bola, o bandeirinha marca impedimento.  

5- Quando alguém faz falta dentro da área, é pênalti, e quando alguém faz falta fora da área é 

falta e não pênalti.  

6- Quando o técnico do time vê que o jogador está cansado, ele pode substituí-lo por outro 

jogador.  

7- Quando o juiz apita, acaba o jogo. O time que fez maior números de gol, vence o jogo.  

 

 

 Leia o texto a cima e responda:  

1- Que tipo de texto é esse?  

Atividades (3,0)   _____ 

Participação (2,0) ____ 

Trabalho (5,0) _______ 

Nota: _____ 



___________________________________________________________________________ 

2- Do que o texto fala?  

____________________________________________________________________________ 

3- Qual é o esporte ele fala?  

_____________________________________________________________________________ 

4- Quantas etapas têm esse texto instrucional? 

_____________________________________________________________________________ 

5-  O que é preciso para jogar futebol?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6- Copie a etapa 6.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7- As instruções que você seguiu são compostas de:  

 

(     ) Apenas imagens. 

(     ) Apenas textos. 

(     ) Textos e imagens.  

8- Como este texto instrucional não tem imagem faça um desenho ou cole imagem abaixo que 

represente o texto instrucional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Descubra os nomes das figuras de circule-as no diagrama.  

 



 
  

10- Forme frase com os nomes dos desenhos em destaques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Observe a capa deste livro e responda.  

a) Autora: ___________________________________________ 

b) Nome do livro:  _____________________________________ 

c) Ilustrador: __________________________________________ 



d) Olhando na capa do livro, sobre o que você acha que o livro  

fala?  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

12- Escolha as palavras e complete as frases.  

a) A menina tem um___________ na cabeça. ( laço/ laço) 

b) A porta da minha casa tem uma_______________ muito segura. ( trança/ tranca).  

c) Meu pai faz aniversário no mês de ______________. ( marco/ março). 

 

13- Desenhe a capa de um livro que você mais gosta. Coloque todas as informações que tem 

em uma capa de livro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Bom trabalho! 


