
  

 
SISTEMÁTICA ATIVIDADES AVALIATIVAS – 4º BIMESTRE 

 
Professora:  Ana Paula, Andréia, Gabriela e Ruama.    

Série:  2 º ano A, B, C e D. 
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DATA  DISCIPLINA ATIVIDADES / TRABALHOS VALOR 

Postagem 
27/10 

 
Entrega 

Até 10/11 

Inglês 

E-Class: O aluno deverá ilustrar através de desenhos 
(desenhar e pintar) ou recortes os 4 tipos de climas que 
aprendemos no bimestre: 

 Rainy: chuvoso 

 Cloudy: nublado 

 Sunny: ensolarado 

 Snowy: nevando 
O modelo do trabalho estará disponível no e-class. Depois 
postar a foto ou enviar pelo aluno, caso ele esteja vindo às 
aulas presenciais. 

4,0 

03/11 Educação Física 

Pesquisar (conversar) com os pais exemplos de brincadeiras 
populares que eles brincavam quando criança. Em seguida 
escolher uma brincadeira e registrar com fotos o aluno 
brincando e em um pequeno texto explicando que tipo de 
brincadeira é. 

 
Postar as fotos no E-class junto com o texto explicativo 

10 

03/11 Ciências 

8 remédios naturais 
Pesquise 8 remédios da natureza e falar um benefício de cada 
um. 
Via aula zoom 

5,0 

Postagem: 
05/11 

 
Enviar: 
19/11 

Musicalização 

 
Via E-Class - Envie foto das seguintes páginas: 75 e 77.  
As atividades destas páginas precisam estar realizadas para 
ser validada. 
 
Atenção: Somente até o dia 19/11 será aceito o envio desta 
foto, caso contrário, ela passará a validar apenas 70%, no 
atraso da entrega. 

10,0 

05/11 Matemática 
Multiplicação: 
Quiz da multiplicação via zoom 

5,0 

11/11 História 

A tecnologia ao longo do tempo - Capítulo 12 
Escolher um objeto, pesquisar e escrever no caderno as 
mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
Apresentar via Zoom 
Pedir dia 04/11 - Apresentação 11/11 

5,0 

10/11 Geografia 

Proposta de ação para uma cidade Melhor 
Os alunos deverão montar 2 planos de ação. 
1. Melhoria para nossa cidade  
2. Meio Ambiente/ Cidade mais bonita 
Apresentar via Zoom 
Pedir dia 03/11 para o dia 10/11 

5,0 

13/11 Português 

Jornalista. 
Será enviado via E-class uma matéria para os alunos 
responderem a página 27. 
Enviar foto via E-class 

2,5 

16/11 Português Atividade avaliativa via aplicativo zoom 5,0 



  

Atividade avaliativa envolvendo (Interpretação de texto, 
dígrafo, ortografia) 

17/11 
 

Inglês 

Unidade 4 do livro (págs. 60 – 78)  
Atividade Online com as Plaquinhas 
Partes do corpo, cores, natureza, som das letras do alfabeto 
em inglês e números (15-20) 

6,0 

17/11 Educação Física 

Elaborar 5 tipos de alongamento para o corpo e registrar 
tirando fotos do alongamento. 
Ex.: Pode ser os que praticamos em aula. 
Publicar as fotos no E-CLASS 
Obs.: 5 alongamentos / 5 fotos 

10 

19/11 Ciências  

Alimentos saudáveis e não saudáveis  
No caderno ou em uma cartolina colar alimentos saudáveis e 
não saudáveis e explicar os benefícios da alimentação 
saudável. 
Apresentação via aula zoom. Enviar foto via plataforma E-
class (Opcional) 

        5,0 

19/11 Arte 

Brincadeiras e reciclagem 
Apostila – página 72, exercício 8. 
Apresentar via aula zoom 

        5,0 

23/11 Ensino Religioso 

Amigos para qualquer hora 
Confeccionar um cartaz para um amigo. 
Capriche na criatividade! 

        10,0 

24/11 Geografia 

Energia Elétrica – Capítulo 12 

Quiz relacionado a energia elétrica  
Via aula zoom 

         5,0 

25/11 História 

A Comunicação na história - Capítulo 13 
Página 69 - Investigue Entrevista  

Apresentação via aula zoom. Enviar foto via plataforma E-
class (Opcional) 
Pedir dia 18/11 para o dia 25/11 

2,5 

25/11 História 

A Comunicação na história - Capítulo 13 
Página 70 - Benefícios e prejuízos das tecnologias  

Apresentação via aula zoom. Enviar foto via plataforma E-
class (Opcional) 
Pedir dia 18/11 para o dia 25/11 

2,5 

26/11 Arte 

Brincadeiras e reciclagem 
Apostila – página 79, exercício 4 
Apresentar via aula zoom 

5,0 

27/11 Português 

Gênero textual: narrativa 
Apostila – página 38. 
Enviar via E-class foto legível 

2,5 

 

27/11 Matemática 

Situações problemas. 
Atividade avaliativa envolvendo as quatro operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) 
Via aula zoom 

5,0 

CALENDÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES.  

 

 

 


