
2º 
ANO 

NOME: DATA: 

INFORMAÇÃO: 

RUBRICA DO DOCENTE: ESCOLA: 

1 – Escreve o nome dos meses do ano. 

2 – Escreve o nome do mês do ano que no ano bissexto tem 29 dias. 

1.1. – Desses meses, indica os que têm 30 dias. 
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primeiro mês quarto mês nono mês último mês 

3 – Liga correctamente. 

7 dias 24 horas 12 meses 30 ou 31 dias 

ano mês semana dia 

4 – Escreve a data e a localidade do teu nascimento. 

ano mês dia local 

5 – A criança que vês na gravura tem 3 anos. A sua primeira dentição está completa. 

5.1. – Quantos dentes a compõem? 

5.2. – Que nome tem essa primeira dentição? 



6 – Escreve o nome dos cinco sentidos do teu corpo. 
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6.1. – Onde se localiza o sentido que te permite saborear um gelado? 

7 – Diz o que é água potável. 

7.1. – Que  deves  fazer  quando  não   tens  a  certeza  de  que uma 

            água está em condições de ser bebida? 

8 – Diz se podes beber o leite deste pacote, justifican tua resposta. 

9 – Observa a roda dos alimentos e responde às questões. 

 deves comer em maior quantidade? 

 são construtores do teu corpo? 

10 – No Boletim Individual de Saúde estão registadas as vacinas que já tomaste. 

10.1. – Por que motivo é que se deve tomar vacinas? 

11 – Observa a imagem. 

         O que vês de errado no procedimento do rapaz? 



12 – Observa os sinais de trânsito. 
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13 – Escreve SIM ou NÃO em cada uma das afirmações. 

14 – Indica três cuidados que deves ter quando utilizas os transportes públicos. 

15 – Quando a Filipa chegou à praia, olhou a bandeira  e  verificou  que  não  podia 

         tomar banho. Porquê? 

15.1 – De que cor deveria ser a bandeira para ela poder tomar 

             banho à vontade? 

Sinais de 
proibição 

Sinais de 
perigo 

Sinais de 
obrigação 

Sinais de 
informação 

12.1. – Completa o quadro com as letras dos sinais que correspondem a cada um 

              dos grupos. 

• utilizar a passadeira. 

• correr para chegar depressa ao outro lado. 

• atravessar quando o sinal luminoso para peões estiver verde. 


