
 

 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - 4º BIMESTRE – 2018 – 2º ANO  

 
CIÊNCIAS 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

17/10 10,0 Prova I Ser humano: obra-prima da criação de Deus. Características físicas dos seres 
vivos: cabelo, cor dos olhos, pele. Importância das pessoas. Gestação. 
Nascimento. Infância. Adolescência. Fase adulta. Velhice. 
 
Capítulo 10: quem sou eu? -  Páginas 106 a 111. 
Capítulo 11: as fases da vida. – Páginas 112 a 117. 

08/10 4,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Confecção de mural com o tema diversidade (interdisciplinar com arte).  

16/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Cartaz sobre as fases da vida (em grupo).  

09/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Ação solidária. (Interdisciplinar com língua portuguesa, geografia e história).  

23/11 10,0 Prova II Partes do corpo e suas funções: cabeça e pescoço, tronco, membros inferiores 
e superiores. Remédios da natureza: luz solar, exercício físico, agua, ar puro, 
descanso, alimentação, esperança e confiança. Hábitos de higiene. Como evitar 
certas doenças: ambientes arrumados, postura correta e vacinas. 
 
Capítulo 12: conhecendo o meu corpo. – Páginas 118 a 125. 
Capítulo 13: com saúde, tudo vai bem! – Páginas 126 a 140.  

 
HISTÓRIA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

24/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Realização da pesquisa página 69 do livro.  

20/11 4,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade de leitura e escrita sobre o dia da consciência negra com paradidático 
do bimestre. MACHADO, Ana Maria. Menina bonita do laço de fita. São Paulo: 

Ática, 2011. (Interdisciplinar com arte).   

09/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Ação solidária. (Interdisciplinar com língua portuguesa, geografia e ciências).  

19/11 10,0 Prova  Relógio. Calendário. Agenda. Uso de instrumentos e ferramentas. Eletricidade 
e instrumentos. Tecnologias nos meios de transporte e organização do trânsito. 
Correios de ontem e hoje. Outros meios de comunicação.  
 
Capítulo 11: a passagem do tempo. – Páginas 50 a 59. 
Capítulo 12: a tecnologia ao longo do tempo.  – Páginas 60 a 64. 
Capítulo 13: a comunicação na história. – Páginas 65 a 72.  

 
GEOGRAFIA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

03/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Pôster de infraestrutura da cidade página 195.  

Semana 
05 a 09/10 

4,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Realização do Capítulo 12: energia elétrica para todos. – Páginas 90 a 98. 

09/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Ação solidária (interdisciplinar com ciências e língua portuguesa). 

21/11 10,0 Prova  Estilo de vida ao longo do tempo. Quarteirões residenciais e quantidade de 
moradores. Necessidades coletivas e a infraestrutura urbana. Obras de 
infraestruturas nas cidades. Necessidades urbanas que se prolongam ao longo 
do tempo. Responsabilidade pública. Serviços de infraestrutura. Fatores que 
interferem na apreciação pelas ruas. O papel da comunidade na preservação, 
manutenção e estética das ruas. 
 
Capítulo 11: de que as pessoas precisam na cidade? – Páginas 74 a 89. 
Capítulo 13: bem-estar nas ruas da cidade. – Páginas 99 a 104.  

 
MATEMÁTICA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

19/10 10,0 Prova I Ideia de adicionar quantidades iguais. Sinais da multiplicação. Ideia de 
organização retangular. Ideia de proporção. Ideia das combinações. Dobro e 
triplo. 
 
Capítulo 11: experimentos com multiplicação. – Páginas 155 a 175.  



10/10 3,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Realização do capítulo 10 (localização, movimentação e simetria) e atividades 
complementares no caderno.  

22/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Resolução de probleminhas matemáticos envolvendo multiplicação, dobro e 
triplo.  

22/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Resolução de probleminhas matemáticos envolvendo divisão, metade e terço.  

29/11 10,0 Prova II Ideia de quantidade de grupos. Ideia de repartir em partes iguais. Sinais da 
divisão. Ideia de medir. Metade e terço. 
 
Capítulo 12: experimentos com divisão. – Páginas 176 a 189.  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

23/10 10,0 Prova I Leitura, escrita e interpretação de textos. Letra cursiva maiúscula e minúscula. 
Sinais de pontuação. Emprego do M antes do P e do B. Concordância verbal e 
nominal. Correspondência som-grafia CH e X. Notícia. Emprego do G/GU e 
R/RR. 
 
Capítulo 10: o ambiente onde vivo. – Páginas 04 a 19. 
Capítulo 11: compartilhar felicidade. – Páginas 20 a 27.  

18/10 2,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Produção de texto: narrativa (desfecho).  

12/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Produção de texto: notícia. 

20/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Leitura, escrita e interpretação de texto com paradidático do bimestre. 
OLIVEIRA, Denise Moura de. Oba, é verão!. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2016.  
 

09/11 2,5 Atividade de 
aprendizagem IV 

Ação solidária (interdisciplinar com ciências, história e geografia).  

27/11 10,0 Prova II Leitura, escrita e interpretação de textos. Letra cursiva maiúscula e minúscula. 
Narrativa. Concordância verbal. Separação silábica no fim das linhas. Sinais de 

pontuação. Emprego do U nos verbos do passado perfeito do indicativo, emprego de 
R nas formas verbais do infinitivo.  
 
Capítulo 11: compartilhar felicidade. – Páginas 28 a 35. 
Capítulo 12: amor em ação. – Páginas 36 a 48.  

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

30/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Dramatização. 

28/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade reflexiva sobre o nascimento de Jesus. 

30/11 3,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Realização de todas as atividades da unidade 4 do livro – amigos para 
qualquer hora.  

 
ARTE 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

20/11 4,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Releitura com paradidático do bimestre: MACHADO, Ana Maria. Menina bonita 
do laço de fita. São Paulo: Ática, 2011. (interdisciplinar com história).  

30/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Dramatização.  

08/10 2,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Confecção de mural com o tema diversidade (interdisciplinar com ciências).  

 
LÍNGUA INGLESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

22/10 5,0 Atividade de 

aprendizagem 

What do you see? – página 68. A atividade será realizada em sala de aula, por 

isso é de suma importância que o aluno(a) esteja presente no dia, para que o 

mesmo possa realizar a atividade e obter a nota proposta. 

05/11 5,0 Atividade de 

aprendizagem 

Look and Play – página 71. A atividade será realizada em sala de aula, por isso 
é de suma importância que o aluno(a) esteja presente no dia, para que o mesmo 
possa 2ealizer a atividade e obter a nota proposta.  

19/11 10,0 Avaliação Unit 4 “My Vacation” – as páginas a serem estudadas serão enviadas via 
agenda na semana que antecede a data da prova. 



 
RECUPERAÇÕES: 
 

Data Valor Recuperação Conteúdos  

03/12 10,0 Língua Portuguesa  Os mesmos conteúdos das provas. 

03/12 10,0 Língua Inglesa Os mesmos conteúdos da prova. 

04/12 10,0 Matemática  Os mesmos conteúdos das provas. 

05/12 10,0 Ciências  Os mesmos conteúdos das provas. 

06/12 10,0 História  Os mesmos conteúdos das provas. 

07/12 10,0 Geografia Os mesmos conteúdos das provas. 

Senhores pais,  

 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o quarto 

bimestre letivo de 2018. Havendo necessidade, a professora enviará um comunicado, antecipadamente, informando 

quaisquer alterações. Caso o aluno necessite faltar em dia de prova ou de realização de trabalho, o mesmo deverá trazer o 

atestado e a professora agendará o dia para a realização da mesma, ou fará a avaliação de recuperação na data agendada 

pela professora caso não tenha atestado. 

 Sugerimos que deixe este cronograma em local visível e acompanhe as datas, juntamente com seu filho, para o 

bom andamento do ano letivo, incentivando-o a recapitular o conteúdo diariamente e realizar todas as tarefas de casa.  

 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

  

EI e EFI 

 

............................................................................................................................................................................................................ 

 

Termo de recebimento 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 4º Bimestre do ano de 2018 do 2º ano- turma ____, do Ensino 

Fundamental I. Ciente das minhas responsabilidades, dato e assino o termo: 

 

Aluno(a): 

___________________________________________________________________________________________________  

Data: _____/______/2018 

 

 

Assinatura do Responsável:  

____________________________________________________________________________________ 


