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2º História 1 3 

A COMUNIDADE FAMILIAR 
 
  O pai, a mãe, os filhos formam uma família. 
  Os avós, os tios, os primos, também fazem parte da família. 
  Eles são nossos parentes. A família é o primeiro grupo de pessoas 

com que convivemos. 
  Esse grupo forma a comunidade familiar. 
 

http://bancodeatividades.blogspot.com/2011/02/geografia-comunidade-familiar.html 
 

1. Escreva o nome do seu pai e da sua mãe que fazem parte da sua comunidade familiar. 
             (pág. 50) 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
2. As comunidades não são iguais. Veja alguns grupos diferentes que formam uma comunidade 

e ligue-os corretamente.          (pp. 52 e 55) 
 

 
 
3. Responda com suas palavras o que é comunidade.      (Pág. 52) 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

    Para que uma comunidade permaneça unida, é preciso que seus membros estejam juntos e 

compartilhem ideias em comum. 

http://bancodeatividades.blogspot.com/2011/02/geografia-comunidade-familiar.html
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4. Faça um desenho, representando uma comunidade da qual você faz parte e escreva o nome 

dela.             (Pág. 55) 
 

 
 ___________________________________________________________________________ 

 
5. A escola é uma comunidade e algumas atitudes respeitosas e harmoniosas precisam ser 

cumpridas. Leia as afirmações a seguir e circule aquelas atitudes que precisamos cumprir nas 
comunidades escolares:          (Pág. 54) 

 

 Ouvir as pessoas com atenção. 

 Falar ao mesmo tempo que os colegas e professores. 

 Zelar pela limpeza da escola e de sua sala de aula. 
 
6. Complete as frases com as palavras do quadro:       (Pág. 54) 
 

 
 
a) É necessário que as pessoas sejam ________________ e _____________ para poderem 

resolver os problemas que surgem na escola. 
 
b) É na escola que aprendemos a ______________ com outras pessoas. 
 
c) As pessoas precisam se ______________ para viver em comunidade. 
 
d) Para que a convivência seja possível, alunos e funcionários devem se sentir 

_______________. 
 
 7. Nós fazemos parte de diferentes comunidades. Em cada uma delas, compartilhamos ideias e 

aprendemos uns com os outros. Encontre, no diagrama a seguir, as palavras mais 
importantes que devemos usar para vivermos em comunidade:    (pág. 58) 

 
 

AMIZADE 

RESPEITO 

COOPERAÇÃO 

 
 

CALMAS     –     RESPEITAR     –     COMPREENSIVAS     –     SATISFEITOS     –     CONVIVER 
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8. As pessoas de uma comunidade podem se unir por diferentes motivos. Elas permanecem 

juntas, geralmente, porque têm interesses em comum, cultura em comum. Dê dois exemplos 
dessas comunidades tradicionais.         (pp. 60 e 61) 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
9. Uma comunidade que se destaca atualmente é a internet. Por que podemos dizer que a 

internet é um tipo e comunidade?        (Pág. 63) 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
10. As comunidades deixam vestígios, como fotos, livros, cartas e quadros. Esses vestígios 

registram a história da comunidade. E, na sua comunidade familiar, qual vestígio você 
encontrou para entender e conhecer a história da sua família?     (Pág. 64) 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 


