
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO:  

Capítulo 5 – Criança não trabalha                                                                                                                                                                   

Capitulo 6 – Histórias de trabalho 

Páginas – 50 á 63 

Estudar as questões do caderno para a prova 

 

06/05 

 

 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO:  

Capítulo 5 – Ruas e endereços 

Capítulo 6 – A organização das ruas                                                                                                                                                                   

Páginas – 74 á 91 

Estudar as questões do caderno para a prova 

 

 

 

07/05 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

CIÊNCIA 

DATA CONTEÚDO:  

Capítulo 4 – O que tem vida.                                                                                                                                                                                     

Capítulo 5 – Vida de bicho 

Páginas - 110 á 121 

Estudar as questões do caderno para a prova 

 

 

08/05 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

PORTUGUÊS 

DATA CONTEÚDO:  

Produção de texto tirinha; Interpretação de texto- Informativo; Ortografia: m/n, RR-R, 

SS-S-Ç,  substantivos próprios e comuns, substantivo masculino e feminino . Cada erro 

ortográfico descontará 0,01. 

Estudar as atividades do caderno para a prova 

 

 

 09/05 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - AV1 

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

Período: MAIO/2018 



 

MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO : 

 Capítulo 4 – Mais Números – Páginas 142 á 152 

Estudar as questões no caderno para a prova 

 

 

 

10/05 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

PRODUTIVIDADES 

DATA Geografia : 

- Escrever uma carta afetiva para o colega sorteado. 2,0                                                            

  -O que mudou nas ruas do meu bairro: Responder perguntas no caderno. - 2,0                                                            

Providencie imagens da transformação de uma rua, por exemplo, (antes com terra, 

poucas residências e calma) e (depois com asfalto, muitas residências e 

movimentada). - 3,0 

História: 

- O aluno deverá pesquisar uma cidade e falar as diferenças que ocorreram em 

alguns anos. 

Colar imagens referente ao passado e atualmente. – 3 pontos 

Explicação do trabalho para a sala. - 1 ponto.                                                                                                                                                    

- O aluno deverá vir a escola caracterizado com uma roupa que represente uma 

profissão.  

A criatividade estará sendo avaliada. 2,0 e uma pequena pesquisada dizendo qual é 

a importância dessa profissão para a sociedade. 1,0            

Ciências: 

-Colar ou desenhar animais, classificando -os como: domésticos, selvagens e 

venenosos. - 3,0                                   

Cada classificação valerá 1,0                                                                                                                                                                           

-Plantar um feijão no algodão, observar e registrar no caderno as evoluções e quanto 

tempo durou.- 2,0                           

-Criar um cartaz de como podemos evitar o mosquito da dengue em nossas casas. - 

3,0             

Português: 

-Ditado 2.0 

 - Leitura de trava-lingua 1.0.  

- Atividade avaliativa do paradidático  - 4,0       

Matemática: 

-Decomposição dos numerais: Ditado prático usando o material MMP – (2,0) 

-Atividade avaliativa – Adição e subtração, contas simples. – (5,0 – Cada expressão 

numérica terá o valor de 2.5) 

Artes: 

-Quebra cabeça da obra “Pai e Filha” de Andreza Katsani.  Pág. 38.  

As peças devem estar bem encaixadas. (2,0)                                                                                                   

-Usando recorte de revistas e desenhos coloridos, elabore um quadro que represente 

a sua família. Pág 40 - Precisa conter: margem formando um retângulo. (3,0) 

 

 



 

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Período: 13/05/2019  

 

APLICAÇÃO DA SUBSTITUTIVA 

Data:    14/05/2019 

 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 

HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS PORTUGUÊS MATEMÁTICA INGLÊS MÚSICA 

17/06 18/06 19/06 24/06 25/06 18/06  

 

-Releitura da obra de Andreza Katsani – (2,0) 

Religião: 

-Na página 30 pinte o desenho bem bonito, recorte e cole o cestinho para o bebê 

Moisés. - (2,0)                                                

- Pirâmide do aprendizado da página 87. - (1,0)                                                                                                                                                     

- Atividade avaliativa baseada na vida e história de Moisés.  – (4,0) 

 

 

 

                                                                                                                              


