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Cronograma de Avaliações     4º BIMESTRE 

Ano letivo2019:  Série: 2º Ano E Professor(a):Denise Carla da Silva 

 

AvaliaçõesAV1 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 21/10/2019 02/12/2019 Capítulo 11- Passagem do tempo 

Geografia 22/10/2019 03/12/2019 Capítulo 11- De que as pessoas precisam na cidade? 

Ciências 23/10/2019 
04/12/2019 Quem sou eu? -Livro (Cap.10) 

 As fases da vida (Cap. 11 ) 

Língua 

Portuguesa 24/10/2019 

05/12/2019 Irregularidade na escrita, palavras com sc, encontro consonantal 
com r, Interpretação de texto: Notícia. Narrativa, ditado de frases. 
Caderno. 

Matemática 25/10/2019 
06/12/2019 Capítulo 10- Localização, movimentação e simetria. 

Capítulo 11- Experimentos com multiplicação 

 

AvaliaçõesAV2 
DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 14/11/2019 
02/12/2019 Capítulo 12- A tecnologia ao longo do tempo 

Capítulo 13- A comunicação na história 

Geografia 18/11/2019 
03/12/2019 Capítulo 12- Energia elétrica para todos. 

Capítulo 13- Bem-estar nas ruas da cidade 

Ciências 19/11/2019 
04/12/2019  Capítulo 12-Conhecendo o meu corpo  

Capítulo 13- Com saúde, tudo vai bem!  

Língua 

Portuguesa 21/11/2019 
05/12/2019 

Pronomes, plural, ortografia GU, G, Interpretação textual 
Narrativa, ditado de frases. Caderno. 

Matemática 22/11/2019 06/12/2019 Capítulo 12- Experimentos com divisão. 

Inglês 19/11/2019 03/12/2019 Body parts, nature, colors. 

 

PRODUTIVIDADES 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E VALOR 

História 
Relógio do sol - Fazer na folha canson, pesquisa sobre o relógio do sol.  Informações e 

ilustrações (2,0), organização e capricho (1.0). Total 3,0. 
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Evolução dos instrumentos- Escolher três itens e discriminar na folha canson, como era antes 

e depois. Baseado na pg. 62 e 63. Explicação e ilustração (1,5), capricho e organização (0,5). 

Total 2,0. 

Comunicação no passado- Investigue, entreviste uma pessoa mais velha conforme pedido no 

livro pg. 69. Respostas (1,5), capricho (0,5). Total 2,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Geografia 

Fatura de água - pg. 88- Com uma fatura de sua casa, preencher conforme pg.87, no caderno. 

Coerência (2.0), capricho (1.0). total 3,0. 

Energia elétrica, cruzadinha pg. 94.- Cada acerto:  0,07. Total 1,0. 

Fazendo um cartaz contra a poluição visual – p.102-: Elaborara uma propaganda contra a 

poluição visual na escola-capricho e organização-(1,0), coerência (2,0). Total 3,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Ciências 

Minhas descobertas pg. 109. Pesquisa sobre a suas impressões digitais. (Pontualidade 0,5 

capricho 0,5), Total 1,0. 

Conhecendo o meu corpo. Livro página 120- Fazer um desenho em 3D moldado com 

massinha, esquematizando a figura do Tronco. total 3,0. 

Cartaz com os Hábitos de Higiene- livro página 134/ Desenhar ou colar figuras de hábitos de 

higiene e explicar a importância de cada um. Capricho 1,5 / Criatividade 1,5). Total 3,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Língua 

Portuguesa 

Paradidático – Um tamanduá no meu jardim- Coerência (3.0), capricho (2.0). total 5,0. 

Projeto Ubuntu – pág. 29    Planejar uma ação que aplique essa ideia.  (Mutirão de Natal)- 

Coerência (1.0), apresentação (1.0). Total 2,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Matemática 

Malha quadriculada p. 209. Representar corretamente as multiplicações indicadas pelo 

professor. (Respostas corretas:  0,5, capricho 0,5). Total 1,0 

Atividade avaliativa de multiplicação. Cálculos corretos 0,2 cada. Total 2,0. 

Atividade avaliativa de divisão. Cálculos corretos 0,2 cada (2,0) 

Figura simétrica com tinta guache no caderno de desenho-(Organização 1,0, capricho 1,0). 

Total 2,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Arte Desenhar um quadro com um pinheirinho de natal, e pintar com cores secundárias. 
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Clareza, capricho, organização- 2,0, Fazer a árvore com diversos materiais, usando apenas as 

cores secundarias- 2,0-total 4,0. 

Releitura do quadro - O Farol de Anita Malfatti com tinta guache- Capricho 1,0 e criatividade 

2,0. Total 3,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Ensino Religioso 

 
Atividade avaliativa sobre o verdadeiro natal. Coerência (3,0), capricho (1,0). Total 4,0. 

Montagem de marionetes de Rute e Boaz - página 97- Capricho 1,0 apresentação 1,0. Total 

2,0. 

Desenhar você seus amigos nos Braços de Jesus- Capricho 0,5 cenário 0,5. Total 1,0. 

Tarefa de classe e casa: 3,0 

Inglês 

* Atividades de Lição de casa: Body parts, nature, colors, alphabet letters. 3,0  
 
* De acordo com a ficha de perguntas a professora irá avaliar o entendimento do aluno ao 
ouvir e a pronúncia ao responder perguntas sobre body parts. 7,0 

Música 

* Atividades feitas no Livro de Música, juntamente com os exercícios executados em grupo de 

acordo com o plano proposto pelos exercícios do mesmo (5,0) 

* Participação do aluno nas brincadeiras com parlendas, músicas, estilos de danças, exercícios 

rítmicos percussão corporal, releituras baseadas em músicas eruditas, reconhecimento sonoro 

de instrumentos e músicas de diferentes estilos e timbres. 

(5,0) 

PARADIDÁTICO DO BIMESTRE: 

Título: Um tamanduá no meu jardim Autor: Wander Oliveira  
 

SUBSTITUTIVA DO BIMESTRE 
Requerimento  

 

AV1:29/10/2019 AV2:25/11/2019 

Aplicação  

 

 AV1: 31/10/2019 AV2: 27/11/2019 

ATENÇÃO: Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o pagamento no valor de R$40,00, 
autorizando a aplicação dela dentro do prazo estipulado conforme as datas.  
Caso o aluno não apresente atestado ou não realize o pagamento, perderá o direito de realizar esta prova e fará diretamente a prova de 
recuperação para compor a nota do bimestre vigente. 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus 

interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 

verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
1 Coríntios 13:4-7 

https://www.suabiblia.com/versiculo/1_corintios_13_4-7/

