
	

Conteúdos	de	Avaliação	
[Avaliação	Discursiva	–	período	de	isolamento	social]	

	

2º	ano	–	Avaliação	do	3º	período	
Componente	
Curricular	

Conteúdos	Conceituais	
Fontes	de	estudo:	livros,	fichas	e	registros	nos	cadernos.	

	
	

	

Matemática	

	

	

	

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela 
compreensão do Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e função do 
zero). 
2. Números na reta numérica. 
3. Composição e decomposição de números naturais até 3 ordens. 
4. Números ordinais. 
5. Ordem crescente e decrescente. 
6. Padrões e regularidades em sequências numéricas. 
7. Sucessor imediato/antecessor imediato. 
8. Fatos fundamentais da adição e subtração; situações-problema envolvendo 
adição com agrupamento e subtração com reagrupamento. 
9. Situações-problema envolvendo as ideias multiplicativas; dobro e triplo. 
10. Procedimentos de adições de duas ou mais parcelas. 
11. Medidas de Tempo: horas, uso do calendário, intervalos de tempo, meses do 
ano, dias da semana, intervalos de tempo de um dia (manhã, tarde e noite).  
12.  Noções de medidas de comprimento/ estimativas. 
13.  Padrões com figuras geométricas; lados e vértices de figuras geométricas. 
14.  Gráficos de colunas e tabelas. 
15.  Sistema Monetário Brasileiro. 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 7, até a página 175.  

 Estude também pelo caderno e fichas. 
 

	

	

Língua	Portuguesa	

	
	
	
	
	

1. Gênero textual: Receita Culinária (identificação das características 
estruturais) e Conto Popular. 
2. Leitura e interpretação de texto. 
3. Ordem alfabética. 
4. O uso da letra inicial maiúscula e minúscula. 
5. Encontros vocálicos e consonantais. 
6. Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas 
(monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba). 
7. Acentuação gráfica - Acento agudo, til e cedilha. 
8. Frases e sua unidade de sentido. 
9. Sinais de pontuação: ponto de interrogação, ponto final e ponto de 
exclamação. 
10.  Substantivo: classificações (próprio e comum), gênero (masculino e 
feminino), grau (aumentativo e diminutivo), número do substantivo (singular e 
plural). 
11. Análise Linguística e Semiótica: R/RR; G/J; Al, El, IL, OL, UL; X/CH. 
 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 7. 



 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 31. 

Livro de Gramática, Unidades 1 a 11, 13 e 15. 

 Estude também pelo caderno e  fichas. 
 

		

	

		Ciências	

	
	
	
	
	
	
	

1. Onde habitam os seres vivos. 
2. Os ambientes da Terra. 
3. Ser vivo e elemento não vivo. 
4. Ambientes naturais e modificados. 
5. Ações humanas que podem modificar os ambientes naturais. 
6. Consequências das modificações dos ambientes;  
7. Preservação ambiental;  
8. Os seres vivos e os ambientes modificados. 
9.  Cuidar dos ambientes (casa, escola, cidade, plantas e animais). 
10. À água e o lixo nos ambientes. 
11. Do que os objetos são feitos. 
12. Transformações dos materiais. 
13. Os materiais e suas características. 
14. Instrumentos musicais indígenas. 
15. As utilidades dos materiais. 
 

 Livro e Caderno de Atividades de Ciências – Unidades 4 a 7. 

 Estude também pelo caderno e fichas. 
 

	
	

História	e	Geografia	
	

	
	
	

História  
1. A moradia como espaço de acontecimentos e vivências. 
2. Os diferentes tipos de moradia. 
3. Modificações nas moradias ao longo do tempo. 
4. A importância dos serviços públicos na qualidade de vida. 
5. As moradias de diferentes culturas e épocas. 
6. Os diferentes hábitos alimentares. 
7. As formas de produção dos alimentos no decorrer do tempo. 
8. A influência de outros povos na culinária brasileira. 
9. Alimentos necessários para uma nutrição equilibrada. 
10. Os diferentes hábitos alimentares. 
 

 Livro e Caderno de Atividades de História – Unidades 5 e 6. 

Estude também pelo caderno e  fichas. 
 
 
 

Geografia  
1. A importância da água e do solo para as atividades humanas. 
2. As características do campo e da cidade. 
3. Os costumes e as tradições do campo e da cidade. 
4. A história das migrações no lugar onde vive. 
5. Os diferentes tipos de rua. 
6. A importância das atividades ao ar livre para a saúde. 
7. As ruas, as praças e os parques como espaço de convivência. 



8. As mudanças nas ruas com as ações humanas. 

 Livro e Caderno de Atividades de História – Unidades 5 a 7. 

Estude também pelo caderno e  fichas. 
 
 

	
	

Língua	Inglesa	
910,	912		

	Águas	Claras	
	

 

Unit 4 – The people in my school 
1. Cleaner, cook, librarian, principal, secretary, student, teacher. 
2. Eyes and hair colors. 
3. Sentences: I have brown hair and green eyes. I ´m the librarian. 
 

Unit 5 – Wild life 
4. Bird, elephant, flamingo, giraffe, hippo, hyena, lion, zebra. 
5. feathers, feet, fur, paws. 
6. It´s a/ an… 
7. They´re… 
8. Sentences: The giraffe is big. / Baby hyenas are small. / Flamingos have pink 
feathers / etc. 
9. Where is the (bakery)? It’s across from/ between/ next to (the park). 
 

 Livro de Língua Inglesa – Unidades 4 e 5. 
- English Notebook.  
- Orbit Book 2, pages 34 to 51 e 60. / Language Reference, page 93. / Workbook, pages 103 
to 106.  
 

	
	

Red	Balloon		
606	Norte	

Unit 4: My Family! 
 
Language Focus and vocabulary: 

! Family Members:  mother (mum), father (dad), sister, brother, 
grandmother (grandma), grandfather (grandpa). 
 

! Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
 

! Questions with WHO: 
    Who is she?  She’s my ....... 

         Who is he?  He’s my ......... 
 

! She/He/Her/His: 
        Her name’s ......./ She’s from..... 
         His name’s ........ / He’s from ..... 
 

Unit 5:   I can sing! 
 
Language Focus and vocabulary: 

! Abilities: dance, fly a kite, jump, play basketball, play football, play the 
guitar, read, ride a bike, run, sing, swim, write). 
 

! Questions and answers with CAN:  
Examples:   Can you ............?  Yes, I can.  / No, I can´t.   
 
I can fly a kite and dance.    
 



Can John swim?  Yes, he can. / No, he can’t.     
 
Can Mary sing?  Yes, she can. / No, she can’t. 

 
	

	

	

	


