2º
ANO

RUBRICA :

MATEMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – No 1º ano, a sala do João tinha 20 alunos. Este ano, saíram dois para outra
escola. Quantos alunos ficaram?

R.:
1.1 – Pinta apenas as mesas e as cadeiras dos colegas de 2º ano do João.
2 – A Beatriz faz anos no primeiro mês do ano.
A Joana e o João fazem anos no Verão, em meses que começam com a mesma
letra. No entanto, o mês de aniversário do João tem mais um dia do que o da
Joana.
O Bruno faz anos no mês anterior ao da Beatriz.
Em que mês faz anos cada uma das crianças?

R.:
3 – O André foi à loja da dona Amélia e perguntou:
 Pode trocar-me esta nota de 20 euros por uma nota e várias moedas, por
favor?
Escreve três soluções possíveis para o dinheiro que o André recebeu.

R.:
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2º
ANO

RUBRICA :

MATEMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – A sala de aula da Joana tem vinte alunos. Onze são meninas.
Quantos rapazes há?

R.:
1.1 – Para fazerem uma dança com pares, de quantos rapazes mais precisam?

R.:
2 – Na escola da Joana, há 13 professores, quatro dos quais são homens.
No gráfico que a Joana começou, representa o número de professores
existentes na escola e os alunos da turma da Joana.
LEGENDA
Professores
Professoras
Alunas
Alunos

verde
laranja
azul
amarelo
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2º
ANO

RUBRICA :

MATEMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – O Marco trabalha nos barcos que fazem a ligação entre Setúbal e Tróia. Ele
controla a entrada e a saída de pessoas, de carros, de motas…
Um dia, já só havia lugar para oito rodas e estavam quatro carros e duas
motas para entrar. Que viaturas teria o Marco deixado entrar?
Procura encontrar as várias
soluções possíveis para o
problema do Marco. Mostra
como pensante, utilizando
desenhos, palavras, esquemas
(Lembra-te da quantidade de
rodas que têm os carros e as
motas.)

R.:
2 – Na 2ª feira, a mãe do João deu-lhe 10 bolachas de água e sal, ele comeu 2 e
guardou as restantes.
Na 3ª feira, deu-lhe 3 bolachas e ele comeu 5.
Na 4ª feira, deu-lhe 4 bolachas e ele comeu 1.
No dia seguinte, comeu mais 2 bolachas.
Com quantas bolachas ficou o João?

R.:
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2º
ANO

RUBRICA :

MATEMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – Observa a gravura e conversa com os teus companheiros sobre o que vês.

2 – Quanto custa?
 1 kg de peixe

 Um pão

 1 kg de maçãs

3 – O Gonçalo tem uma nota de 20 euros para comprar um quilo de peixe, um
quilo de castanhas e um quilo de maçãs. O seu dinheiro chega?
Apresenta o cálculo e dá a resposta.

R.:
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