
   

SISTEMÁTICA DE PROVAS – 1º BIMESTRE 
 

Professora: Andréia, Gabriela, Isabela e Ruama.    

Série: 2 Ano 
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DATA DA 
PROVA 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

19/03 Inglês 

Unit 01  
Subject pronouns: I, He, She, , It  
Food: cake , pizza, salad , apple, carrot , pear , milk , cereal, orange juice , 
sandwich , grapes ), cookies , milkshake, pie , orange , spaghetti…  
Healthy Food (comida saudável)  
Unhealthy Food (comida não saudável)  
Fruits / vegetables : saber diferenciar  
Family: Mother, Father, Sister, Brother  
Colors: green, blue, yellow, orange, red 
Numbers (números): 1-10  
Onde encontrar? Págs. 6-23 (exceto págs. 14, 15, 16 e 20) 

20/03 Ensino Religioso 

Mensagem para mim 
A primeira família  
Resultados da desobediência  
O valor da obediência  
Páginas 6 até 13 

23/03 História 

As transformações no tempo. Páginas 62 e 63.  

Famílias de lugares e tempos diferentes. Páginas 64 e 65.  

Documentos históricos. Páginas 66 a 69. 

24/03 Matemática 

Números 0 a 100  
Par e ímpar Interpretação de gráficos 
Dúzia e meia dúzia 
Figuras Geométricas Planas   
Apostila páginas: 
150,151,152,153,157,158,159,171,172,173,147,176,177,183,184 e 185 e 
Atividades do caderno. 

25/03 Língua Portuguesa 

Separação de sílabas: Página 9, exercício 10, página 17, exercício 23, página 

19, exercício 2, página 24 exercícios 6 e 7, exercícios no caderno.  

Localização de informações explícitas em textos: Página 5 exercícios 1 e 2, 

página 29 exercícios 14 a 16, página 38, exercício 2 a 5, exercícios no 

caderno. 

Gênero textual bilhete: Página 14 e exercícios do caderno. 

Interpretação de regras e regulamentos: Página 27 (jogo da velha), página 

28, página 29, exercício 17. 

Interpretação de textos multissemióticos (textos que misturam imagens, 
escrita, expressões): Página 43, página 44 exercícios 16 a 19, exercícios no 
caderno. 

26/03 Geografia 
Sociedades humanas e seus lugares de viver. Páginas 82 a 87.  
A organização dos espaços de morar. Páginas 92 a 96. 

27/03 Ciências 

Capítulo 3: O mundo onde eu vivo 
Ambiente aéreo – página 130 
Ambiente Aquático – página 131 
Ambiente Terrestre- páginas 131, 132 
As estações do ano – página 139, 140 

CALENDÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES. AS MESMAS SERÃO INFORMADAS VIA AGENDA. 

Observações: 
- Estudar os conteúdos da PR1 e PR2 para as avaliações de recuperação. 

- 27/03: último dia para solicitação de Prova de 2ª Chamada – PR1 
 

 

 



   

SISTEMÁTICA DE ATIVIDADES E TRABALHOS – 1º BIMESTRE 
 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 –
 T

R
A

B
A

L
H

O
S

 

DATA  DISCIPLINA ATIVIDADES / TRABALHOS VALOR 

17/02 História 

Pesquisa do livro página 71. (Realizado em casa) e 
apresentação em sala de aula. 
Critérios: Pesquisa 0,5 
                  Ilustração 0,5 
                  Respostas Coerentes 0,5 
                  Apresentação 0,5 

2,0 

18/02 Matemática 

Para casa: Montar um ábaco seguindo as 
orientações da apostila-  página:175 (1,0) 
Em sala: Individualmente o professor indicará alguns 
números que devem ser formados no ábaco. (4,0) 

5,0 

20/02 Ensino Religioso 
Confecção de um cartão sobre o perdão (em sala de 
aula) 

2,0 

 
02/03 

História 

Confecção de um brinquedo antigo. (Realizado em 
sala). Trazer os materiais conforme orientação da 
professora. (2,0) 
Relacionar as vantagens e desvantagens das 
brincadeiras e brinquedos antigos e atuais. (2,0) 

4,0 

        02/03 Língua Portuguesa 
Ditado – Critério: Escrita correta das palavras 
simples ( V,F,T,D,P,B) 
(Atividade realizada em sala de aula) 

2,0 

03/03 Educação Física 

O aluno deverá completar a tabela de atividades 
sobre os assuntos: Alimentação Saudável e Hábitos 
de Higiene. 
Em sala trabalharemos: 

 Empregar os hábitos de higiene e de 
cuidados com o próprio corpo. 

 Compreender a importância dos alimentos 
saudáveis para o desenvolvimento e 
cuidados com o corpo. 

10,0 

04/03 História 

Atividade avaliativa: Documentos históricos e suas 
funções (RG, Passaporte, CPF, Certidão de 
Nascimento, Carteira de habilitação, Carteira de 
vacinação) (Atividade realizada em sala de aula) 

4,0 

05/03 Artes 

Confecção de um brinquedo antigo. (Realizado em 
sala) Trazer os materiais conforme orientação da 
professora. O mesmo que história. 

5.0 

04/03 Língua Portuguesa 

Produção textual – Bilhete 
Critérios: 
Identificar a estrutura do bilhete- 1,0 
Característica e função do bilhete- 1,0 
Saudações- 1,0 
Identificar diferenças e informações - 1,0 
(Atividade realizada em sala de aula) 

4,0 

09/03 Língua Portuguesa 

Atividade avaliativa  

Construção de novas palavras tirando ou 
substituindo sílabas (em sala de aula) 

Consciência fonológica (em sala de aula) 

4,0 

10/03 Ensino Religioso 
Histórias da bíblia – Confecção de um livro com as 
histórias ressaltando a importância da família. 

5,0 

11/03 Geografia 
Seu corpo em tamanho real página 103. (Realizado 

em sala) e apresentação. 
4,0 



   

12/03 Geografia Atividade investigue página 91. (Realizado em casa) 2,0 

12/03 Artes 
Atividades do livro: Páginas 9, 16 e 20 (em sala de 
aula) 

5,0 

12/03 Inglês 

TB: Bingo referente ao vocabulário aprendido nas 
atividades do livro (atividade realizada em sala de 
aula). 

8,0 

12/03 Música 

Trabalho:  
Criar uma peça onde o som seja longo ou curto, se 

sobe, desce ou fica no lugar. 
(Somente até o dia 19/03 será aceito os trabalhos 

não entregues na data prevista, com 30% de 
desconto da nota total). 

5,0  

13/03 Ciências 

Para casa: Pesquisar um animal (sorteado) e 
apresentar as características deste animal para viver 
em determinado ambiente. 
Critérios: Apresentação Oral – 2,0 (sem consulta) 
              Ilustração ou Imagens – 1,0 
             Conteúdo e característica especifica (habitat, 

característica física, hábitos) - 3,0 

6,0 

17/03 Matemática 

Para casa: Trazer 3 embalagens ou objetos que 
represente as figuras espaciais. (Enviar conforme 
orientação da professora via agenda) 
Em sala: Observar os objetos expostos em sala, e 
relacioná-los com as figuras espaciais. 

3,0 

18/03 Geografia 

Em sala de aula apresentação de diferentes culturas 
(Indígena, Africana  e Brasileira) Apresentar 
diferenças e semelhanças. 

4,0 

19/03 Matemática 
Em sala de aula: Realizar as páginas 14 e 15- livro. 
Vamos Trocar 

2,0 

20/03 Ciências  
Para casa: Atividade da apostila –Página 117 trazer 
o objeto contribui ou contribuiu para a ciência. 

           2,0 

 
20/03 Ciências 

Em sala de aula: Realizar as páginas 7 e 16. Vamos 
Trocar. 

 

 
26/03 Música Verificação de atividades realizadas no livro.   5,0  

 

No Decorrer 
do bimestre 

Ed. Física 

PARTICIPAÇÃO - Brincadeiras e Jogos  
Critérios – O aluno deverá: 
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios 
de brincadeiras e jogos populares do contexto 
comunitário e regional, com base no reconhecimento 
das características dessas práticas. 

5,0 

 

No Decorrer 
do bimestre 

Ed. Física 

AULA PRÁTICA: Brincadeiras e Jogos 
Critérios – O aluno deverá: 
Colaborar na proposição e na produção de 
alternativas para a prática, em outros momentos e 
espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas 
corporais tematizadas na escola, produzindo textos 
(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na 
escola e na comunidade. 

5,0 

 No decorrer do 
bimestre 

Inglês AT: Atividades do livro e participação 2,0 

CALENDÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES. AS MESMAS SERÃO INFORMADAS VIA AGENDA. 

 


