
Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

A Mariana foi à padaria.
Ela viu vários pães.

A dona da padaria deu pão à Mariana.

Nome: __________________________________________________ data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Lê o texto e copia-o.

2

3 Completa com r e liga.
zero
Maria
caramelo
maroto
careca
ferida

fe___ida
ca___eca

ma___oto

ze___o

Ma___ia

ca___amelo

O /r/ entre vogais
A padaria da senhora Maria

Caso de Leitura

1



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: __________________________________________________ data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

3 Completa com s e liga.
música
raposa
camisa
casaco
roseira

parafuso

ro___eira

cami___a

rapo___a

mú___ica

ca___aco

parafu___o

Liga as palavras a cada imagem1
casa

O /s/ no meio de vogais  [s = z]

                        Liga e copia as frases.2

mesa rosa vaso tesoura

Ele sujou !
A asa do pássaro !
A Isaura !
A casa do José !

! foi ferida.
! é uma pessoa.
! é cor-de-rosa.
! a camisa.

Caso de Leitura

A casa da Rosa



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: __________________________________________________ data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Os anos do Luís

É o dia da festa de anos do Luís.
O bolo de pêssego leva seis velas azuis.
O Luís apagou as velas. Custou muito !

Copia do texto as palavras com os sons indicados.1

Ordena, escrevendo as frases.2

O  /  amigo  /  é  /  Simão  /  Luís.  /  do

esteve  /  A  /  animada.  /  festa  /  muito  /  do   /  Luís

Caso de Leitura as, es, is, os, us



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: __________________________________________________ data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Coloca correctamente as palavras nos desenhos.1
erva

porco
irmão
árvore
urso

Completa com ar, er, ir, or,ur.2

Separa as sílabas.3

Completa com ar, er, ir, or e ur. Depois liga.4

borboleta

circo

arbusto

urso

beber

erva

A  p___ta  está  ab___ta.
O  b___co  do  tio  p___tiu-se.
O  burro  come  ___va.
A  mãe  cava  a  h___ta.

arma
urso

porco
erva

armário
arvoredo

___voredo

___va

___so

___ma

p___co

___mário

Caso de Leitura ar, er, ir, or, ur



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: ________________________________________________ Data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Escreve as palavras nos respectivos lugares.1

espelho folha talher

Completa com lhalha, lhelhe ou lholho e faz a correspondência.2

Inventa frases para o desenho.3

coe.........
abe........:
te........do
ro........
a........
ove........
co.......r
ore........
o.......
agu.......

Caso de Leitura lh



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: ________________________________________________ Data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Inventa uma frase com as palavras :2

Copia as frases, substituindo os desenhos pelas palavras.4

O Chico comeu o               de uvas.

ch = x

Completa as palavras com cha, che, chi, cho, chu.cha, che, chi, cho, chu.1

......ve ......nelo ......colate ......veiro

chávena -  chá

Completa as palavras com cha, che, chi, cho, chu.cha, che, chi, cho, chu.3

......péu, bola......, ta......, fe......,

fe......dura, ......va, ria......,

O bebé chorão chucha na                  .

ch

Caso de Leitura



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: ______________________________________________ Data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

Completa as palavras com nhanha e nhonho.1

Lê com atenção as palavras abaixo escritas.
Com elas inventa frases de acordo com os desenhos.

2

Ordena a frase.3

gali....... pati....... pi....... burri.......

Joaninha desenho ninho
andorinhas galinhas milho

aos  /  dá  /  filhinhos.  /  O  /  passarinho  /  comida

nh
Caso de Leitura



Agrupamento de Escolas de Estarreja
Escola Básica Padre Donaciano - 2º Ano Turma A

APOIO AO ESTUDO

Nome: ______________________________________________ Data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida

As LojasAs Lojas

do Mercado
do Mercado

é o ________

é o ________

é a ________

é a ________

é o ________

   No  _________  do  rapaz  está
o  farnel  para  o  piquenique.

   O padeiro Avilez gosta muito
de bolos.   Hoje já comeu dez!
   Por isso está tão gordo...

Completa as frases com as
palavras dos cartões.

1

buscar Olga loja perdiz

A ________ foi à __________
buscar _______________.

avó mercado bolo nozes

A ________ foi ao __________
buscar _______________.

Luz lã capuzamarelo
O _______ da  Ilda  é ________
e _________.
Ele é de __________.

azul

az, ez, iz, oz, uz

Caso de Leitura


