
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGUÊS 

DATA CONTEÚDO: 

 

Produção de texto; Interpretação de texto com rimas; ditado de palavras; 

separação de silabas e classificação; Ortografia; ordem alfabética, artigo definido e 

indefinido. 

18/03 

 

 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

CIÊNCIAS 

DATA CONTEÚDO: 

  

Capitulo 3 – Ambiente aéreo, ambiente aquático, ambiente terrestre, como está o 

tempo? As estações do ano.          

Páginas 129 á 144  

Estudar as questões no caderno para a prova 

 

 

 

19/03 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO:  

Capitulo 2 e 3 - Documentos históricos, documentos de famílias, famílias na china, 

famílias no Brasil, convivência em família, cooperação na família. 

Página 64 até a 78. 

Estudar as questões no caderno para a prova 

 

 

20/03 

 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO:  

Capitulo 2 e 3 - Diferentes visões dos lugares, enxergando lá de cima, mapa corporal, 

interpretando o mapa corporal, meu corpo como referência, a esquerda pode virar 

direita?  

Páginas 98 á 107 

 

Estudar as questões no caderno para a prova 

 

 

 21/03 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - AV2 

Professora: Bianca Pozzuoli Turma:  2º E Bimestre: 1º 

Período: MARÇO/2019 



MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO : 

Capitulo 2 - unidade e dezena, dúzia e meia dúzia Páginas 164 á 177.  

Capítulo 3 - Figuras espaciais e figuras planas.   

Páginas 178 á 189 

Estudar as questões no caderno para a prova 

 

 

 

22/03 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

INGLÊS 

DATA CONTEÚDO:  

Greetings, subject pronouns, food. 
Páginas 8 a 23 do livro. 
 

 
 
19/03 
 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

MUSICALIZAÇÃO 

DATA CONTEÚDO:  
Leitura e escrita musical 
Essa avaliação não requer estudo prévio. As atividades serão desenvolvidas pelo professor em 
sala de aula. Evite a falta nesse dia. 
 

 
 
20/03 
 

Estudar:       LIVRO CADERNO  
 

PRODUTIVIDADES 

DATA Português: Receita africana - Escrever e preparar uma receita africana - 2,0 - Ditado 

com encontro consonantal - 1,0 - Paradidático "O aniversário do vovô" - 4,0 

 

Ciências: Criar desenhos dos diferentes tipos de meio ambiente. Ambiente aéreo, 

aquático e terrestre.- 3,0 - Responder diariamente como está o tempo da página 138 

- 2,0  Pesquisar meios de transportes que utilizam eletricidade para funcionar. 2,0    

 

História: Os alunos deverão levar no dia proposto um brinquedo ANTIGO que não 

necessite de energia elétrica. Exemplo: pião, carrinho de rolimã, boneca de pano, 

bilboquê. 3,0                                                                                        

Projeto: " Eu faço parte dessa história". Confeccionar um livro com: Frases , fotos, 

colagens e outros relatando acontecimentos marcantes em familia.4,0    

 

Geografia: O aluno deverá vir a escola caracterizado com uma roupa que 

represente um lugar do mundo.  

A criatividade estará sendo avaliada. 3,0                                                                                                                                                         

Mapa corporal - Fazer o corpo em tamanho real no papel craft, usar a criatividade 

usando roupas, tecidos, lã.. 4,0              

 

 

 



 

 

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Período: 25/03 

APLICAÇÃO DA SUBSTITUTIVA 

Data: 27/03 

 

Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o pagamento no valor de R$ 

40,00 autorizando a aplicação da mesma dentro do prazo estipulado conforme as datas.  Caso o aluno não apresente 

atestado ou não realize o pagamento autorizando a aplicação da prova substitutiva dentro do prazo, ele perderá o direito de 

realizar essa prova e terá que fazer diretamente a prova de recuperação para compor a nota do bimestre vigente. 

 

RECUPERAÇÃO - DATAS 

PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA GEOGRAFIA MATEMÁTICA INGLÊS MÚSICA 

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 02/04 03/04 

 

 

Matemática: Construção das formas solidas páginas 207 e 208 - 3,0.  Dúzia e meia 

dúzia, atividade avaliativa - 2,0. Unidade e dezena, atividade avaliativa - 2,0             

 

Artes: Retrato - Colar uma foto em uma folha em seguida fará o desenho do seu 

retrato. - 2,5   Atividade com grãos - Criar uma imagem usando diferentes tipos de 

grãos. - 2,5   Releitura da obra Fuji vermelho, página. 18 - 2,0  

 

Religião: Demonstrar através da atividade avaliativa, compreensão da história de 

José-3,0. Túnica de José: Decorar a túnica do José – Será avaliado a criatividade e o 

capricho-2,5  Esaú e Jacó, atividade do livro página 81 - 2,0 

 

 


