
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - 2º BIMESTRE – 2019 – 2º ANO 1 - MANHÃ  
 

CIÊNCIAS 
Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
28/05 10,0 Prova I Seres vivos e elementos não vivos; ciclo de vida; reação aos estímulos; 

variedade dos animais; como os animais se movimentam; os animais e as 
pessoas; utilidade dos animais; animais domésticos e silvestres/selvagens. 
 
Capítulo 4: O que tem vida? - Páginas 102 a 107. 
Capítulo 5: vida de bicho - Páginas 109 a 117. 

Semana  
03 a 07/06 

5,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Confecção do paraquedas do Leonardo da Vinci com registro no caderno. 
(Projeto Insignare) 

Semana 
10 a 14/06  

4,0  Atividade de 
aprendizagem II 

Experimento página 137 .  Registro no Caderno.Capítulo 6.  (em sala) 
 

Durante o 
bimestre 

1,0 Tarefas diárias Tarefas diárias – livro e caderno 

 
HISTÓRIA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
Semana  

06 a 10/05 
3,0 Atividade de 

aprendizagem I 
Folha atividade: Leitura e interpretação de texto: direitos e deveres das crianças 
(em sala).  

30/05 10,0 Prova  Crianças que trabalham e os prejuízos na infância; direitos e deveres das 
crianças; o que é trabalho; diferentes profissões e sua importância; ofícios 
antigos e as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
 
Capítulo 5: criança não trabalha – Páginas 50 a 55.  
Capítulo 6:  histórias de trabalho – Páginas 56 a 63. 

Semana  
03 a 07/06 

4,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade página 68 em sala. Trazer fotos antigas de câmeras fotográficas 
analógicas. 

Durante o 
bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Produção textual sobre Leonardo da Vinci (Projeto Insignare) 

Durante o 
bimestre 

1,0 Tarefas diárias Tarefas Diárias – Livro e caderno 

 
GEOGRAFIA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
Semana  

06 a 10/05 
2,0  Atividade de 

aprendizagem I 
Enviando uma correspondência - página 80 (em sala).  

Semana  
20 a 24/05 

2,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade no livro sobre a rua da escola – Páginas 77 e 84 (em sala).  

12/06 10,0 Prova  Tipo de vias; quem escolhe o nome da rua; o endereço como forma de localizar 
pessoas e lugares; correspondência: destinatário e remetente; características 
das ruas; a organização das ruas e seus prédios; lugares de comércio, moradia, 
indústria e serviços; serviços públicos e privados nas ruas. 
 
Capítulo 5: ruas e endereços – Páginas 74 a 84. 
Capítulo 6: a organização das ruas – Páginas 85 a 91. 

Semana 
17 a 19/06 

3,0 Atividade de 
Aprendizagem III 

Folha atividade sobre o movimento das ruas, transportes públicos e o trabalho 
nas ruas. Capítulo 7  

Durante o 
bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem IV 

Produção textual sobre Leonardo da Vinci (Projeto Insignare) 

Durante o 
bimestre 

1,0 Tarefas diárias Tarefas Diárias – Livro e caderno 

 
MATEMÁTICA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
14/05 10,0 Prova I Dígitos; algarismos; composição e decomposição de números. 

 
Capítulo 4: mais números – Páginas 142 a 154.  

Semana  
06 a 10/05 

2,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Composição e decomposição com jogo pedagógico e registro (em sala).  

Semana  
13 a 17/05 

2,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Medidas: homem Vitruviano de Leonardo da Vinci (Projeto Insignare)  



04/06 10,0 Prova II Ideias de Adição. - Capítulo 5: ideias de adição – Páginas 156 a 163.  
Semana 

17 a 25/06 
3,0 Atividade de 

aprendizagem III 
Situações problemas com subtração – páginas 179 e 180 (em sala).  

Semana  
24 a 28/06 

2,0 Atividade de 
aprendizagem IV 

Atividade prática – feirinha (em sala) 

Durante o 
bimestre 

1,0 Tarefas Diárias Tarefas Diárias – Livro e caderno 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
Semana 

29/04 a 3/05 
2,0 Atividade de 

aprendizagem I 
Reli Kids – Os direitos das crianças – Ruth Rocha / Mural - página 10. 

Durante o 
Bimestre 

4,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Pasta de Produção textual (gêneros textuais realizados em sala de aula) 

14/05 10,0 Prova I Leitura e interpretação de textos; escrita; formação de novas palavras; letra 
cursiva (maiúscula e minúscula); cedilha; marca de nasalidade M e N. 
 
Capítulo 4: direitos das crianças – Páginas 01 a 18. 

11/06 10,0 Prova II Leitura e interpretação de textos; rima; marca de nasalidade M e N; formação 
de novas palavras; formação de frases; letra cursiva (maiúscula e minúscula); 
sílabas; produção de texto.  
 
Capítulo 5: direito de ser amado – Páginas 19 a 33. 

13/06/2019 
14/06/2019 

2,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Livro de Língua Portuguesa Capítulo 6 páginas 44 e 45. Em sala de aula. 

27/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem V 

Mostra Científica e Cultural. 

 
ENSINO RELIGIOSO 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
17/05 5,0 Atividade de 

aprendizagem I 
Participação na capela – Tema: Compromisso 

Quinzena 
03 a 14/6 

2,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Maquete da “última ceia” com caixas de ovos, pintura e colagens. (Projeto 
Insignare) 

Durante o 
bimestre 

1,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Tarefas diárias – Livro. 

27/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem IV 

Mostra Científica e Cultural. 

 
ARTE 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
Quinzena 
20 a 31/5 

2,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Confecção do paraquedas de Leonardo da Vinci  

Quinzena 
03 a 14/6 

2,0 Atividade de 
aprendizagem 

Confecção da maquete da Última ceia 

Quinzena 
17 a 05/6 

2,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividades sobre a Monalisa (Projeto Insignare) 

Durante o 
bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Coral e musicalização 

27/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem IV 

Mostra Científica e Cultural 

 
LÍNGUA INGLESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  
08/05 5,0 Atividade de 

aprendizagem I 
Atividade do livro p. 93: os alunos irão recortar e montar um cartão especial para 
as mães. 

29/05 5,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade do livro p. 33: os alunos irão recortar e montar a história “The Ugly 
Duckling”  

12/06 10,0 Avaliação bimestral Unit 2: “A Day at the Farm” – as páginas a serem estudadas serão enviadas via 
agenda na semana que antecede a avaliação. 

 
RECUPERAÇÕES 

Data Valor Recuperação Conteúdos  
19/06 10,0 História Os mesmos conteúdos das provas. 
24/06 10,0 Ciências Os mesmos conteúdos das provas. 
25/06 10,0 Língua Portuguesa Os mesmos conteúdos das provas. 
26/06 10,0 Geografia Os mesmos conteúdos das provas. 
26/06 10,0 Língua Inglesa Os mesmos conteúdos das provas. 
27/06 10,0 Matemática  Os mesmos conteúdos das provas. 

 



 
Senhores pais,  
 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o segundo 
bimestre letivo de 2019. 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. 
 
  
 
Equipe pedagógica - EI e EFI 
 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
Termo de recebimento 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 2º Bimestre do ano de 2019 do 2º ano- turma __, do Ensino 
Fundamental I. Ciente das minhas responsabilidades, dato e assino o termo: 

 
Aluno(a): 

___________________________________________________________________________________________________  

Data: _____/______/2019 

 
 

Assinatura do Responsável:  

____________________________________________________________________________________ 


