Colégio Nunes Morais – Dedicação e Compromisso
QUE DEUS NOS LIVRE DO MAL!
ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA 2° ANO A e B. DATA: 31/03/2020
ALUNO (A): _________________________________________________________
01) Durante sua vida, você participa de muitas comunidades. Informe qual a primeira
comunidade, que você faz parte, logo depois do seu nascimento. Pesquise na página:
52.
___________________________________________________________________
02) Complete os itens, de acordo com a página: 53.
a) Viver em _______________ nos permite criar _______________ de grupo e de
_______________.
b) Uma _______________ só se mantém _______________ porque as pessoas
decidem continuar _______________.
c) Entender e seguir as _______________ de _______________
_______________ para manter qualquer comunidade unida.

é

03) Marque um (x) nas alternativas corretas. Página: 74.
Você pode aprender com os idosos porque eles:
(

) Guardam memórias do passado.

(

) Criam novas brincadeiras.

(

) Possuem diversas experiências de vida.

(

) Viram muitas coisas mudarem.

04) Sabendo que é importante garantir o bem-estar do idoso, escreva dois exemplos
em que se pratica o respeito ao idoso.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
05) Marque (V) para verdadeiro (F) para falso. Pesquise na página:79. O estatuto do
idoso garante a ele:
(

) Pedir a opinião do outro, para se expressar.

(

) Praticar esportes, somente acompanhado de uma pessoa mais nova.

(

) Escolher sua religião.

(

) Conviver com as pessoas que ama e participar da vida da família.

(

) Ter uma vida tranquila e saudável.

06) Assinale a opção correta. O dia internacional do idoso, é comemorado no dia:
(

) 15 de outubro

(

) 9 de agosto

(

) 1° de outubro

07) Sobre a função dos idosos nas comunidades indígenas pinte a opção correta.
Pesquise na página: 75.
Os idosos indígenas, ensinam os mais novos, atividades como a pesca, caça e
produção de remédios.
Contam histórias sobre a aldeia, a fim de mudar as tradições de sua etnia.
Escreva a informação correta, da opção que você não pintou acima.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

08) Escreva algo que você já aprendeu com um idoso.
___________________________________________________________________

