
  

 
SISTEMÁTICA ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3º 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 

06/08 Matemática 

Medidas e comparações: 
Realizar a atividade 1 – página 145 
Enviar foto da atividade até o dia 11/08 

2,5 

12/08 História 

Escola de outros tempos. 
Atividade avaliativa – enviada via plataforma E-class (baseada 
nas páginas 63 e 65 da apostila). 
Enviar foto da atividade até o dia 19/08 

5,0 

13/08 Ciências 

Energia elétrica no dia a dia: Explicar como você pode 
economizar energia. 
Apostila – páginas 125 e 126 
Enviar foto das atividades até o dia 17/08 

2,5 

20/08 Ciências  

Lixo – o que fazer? 
Construir um cachorrinho com materiais reaproveitáveis. 
Apostila – páginas 134 e 135 
Apresentar via aula zoom 24/08 

2,5 

21/08 Matemática 

Quiz- Medidas e Comparações 
          Adição e Subtração 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

5,0 

25/08 Geografia 

Os lugares e suas funções. 
Quiz dos lugares e suas funções baseado nas páginas 76,77 e 
78 da apostila) 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

5,0 

27/08 Arte 

Lixo – o que fazer? 
Construir um cachorrinho com materiais reaproveitáveis. 
Apostila – páginas 134 e 135 
O mesmo trabalho de ciências 

5,0 

28/08 Português 
Interpretação de texto  

Atividade avaliativa via aplicativo zoom 
3,0 

28/08 Ensino Religioso 

Quiz- caminho no deserto 
Apostila – página 44 a 55 

Atividade avaliativa via aplicativo zoom 
5,0 

31/08 Educação Física 

Preencher a atividade (arquivo disponível no E-class) marcando 
com um X os dias que o aluno conseguiu dormir cedo (antes 
das 22h). Marcar os horários que dormiu durante uma semana. 
 
Publicar o arquivo da tabela no E-CLASS 

10,0 

01/09 Geografia  

Representação dos lugares.  
Desenhe seu quarto em uma folha de sulfite e após a 
apresentação na aula via aplicativo zoom , cole no seu 
caderno.  
Apresentar na aula zoom 08/09 

2,5 

03/09 Ciências 

Quiz- O que fazer com o lixo? 
Capítulo 9 – Páginas 127 a 140 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

5,0 



  

08/09 Geografia 

Representação dos lugares. 
Desenhe seu quarto em uma folha de sulfite e após a 
apresentação na aula via aplicativo zoom, cole no seu caderno. 
Apresentar na aula zoom 15/09 

2,5 

08/09 Matemática 

Sistema monetário: 
Utilizar as cédulas no final do livro para realizar a atividade 
avaliativa. 
Decomposição do sistema monetário (Números de 0 a 100) 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

2,5 

09/09 História 

Minha escola tem história.  
Criar um portfólio da sua vida escolar 
 Citar um acontecimento para cada ano a partir da sua 
trajetória escolar, utilizando fotos ou desenhos . 
 Sugestões: -Professora, colegas da classe, brinquedo, mudança 
de escola , mudança de cidade, fotos,etc.  
Apresentar na aula zoom 16/09 

5,0 

10/09 Musicalização 

Trabalho:  
Envie fotos das seguintes páginas: 52 e 53. 
As atividades destas páginas precisam estar realizadas para ser 
validada. 
 
(Atenção: Somente até o dia 17/09 será aceito o envio destas 
fotos, caso contrário, ela passará a validar apenas 70%, no 
atraso da entrega). 

10,0 

14/09 Ensino Religioso 

Quiz- história de Jonas. 
Apostila – página 55 e 56 

Atividade avaliativa via aplicativo zoom 
5,0 

14/09 Educação Física 

Aprendendo um pouco sobre os Espores de Marca, com 
uma massinha de modelar montar uma pista de corrida, 
conforme a imagem abaixo. 
Postar as fotos no E-CLASS 
 

 
 

10,0 

15/09 Geografia 

Trajetos e pontos de referência. 

 Atividade avaliativa ( baseada nas páginas 92 e 93 da 
apostila.  
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

2,5 

17/09 Arte 

Livro de arte: 
Apostila – página 60 
Apresentar na aula zoom 24/09 

2,5 



  

Postagem: 
11/09 

Entrega: 
17/09 

Inglês 
AT- Atividade postada no e-class. 
Conteúdo: Membros da família e pronomes.  

4,0 

18/09 Português 

Atividade avaliativa: Ditado (Ortografia R e RR) 
Baseado nas atividades que serão realizadas no caderno. 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

3,0 

21/09 Português 

Reescrita – texto narrativo. 
Atividade enviada via plataforma E-class. 
Critérios de avaliação: Sinais de pontuação 1,0 
                                         Letra maiúscula  1,0 
                                         Coerência            1,0 
                                         Estrutura do texto 
                                         (começo, meio e fim) 1,0 
Enviar foto da atividade realizada até o dia 25/09 

4,0 

22/09 Geografia 

Trajetos e pontos de referência. 
Atividade avaliativa (baseada nas páginas 92 e 93 da apostila. 
Atividade avaliativa via aplicativo zoom 

2,5 

22/09 Inglês 

Atividade online feita durante a aula pelo aplicativo Zoom. 
Unidade 3 do livro: 
- Toys:  doll. Bike, kite, ball, slide, seesaw, swing, roundabout 
- Colors:  red, green, yellow, blue.  
- Numbers: 1-15 
Onde encontrar: Págs. 42-59. 

6,0 

24/09 Arte 

Livro de arte: 
Apostila – página 66  
Releitura 
Apresentar na aula zoom 01/10 

2,5 

CALENDÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES.  

 

 

 

 


