
 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES  
2º PERÍODO/ 2022 

2º ano 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: 

1.1. Anúncio publicitário; 
1.2. Bilhete; 
1.3. Carta. 

2. Leitura e interpretação de texto 
2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 
2.3. Intenção / Objetivo do texto; 
2.4. Tipo preferencial de leitor; 

2.5. Caracterização dos personagens; 
2.6. Análise de imagem; 
2.7. Linguagem e construção do texto; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas. 

3. Fonologia 
3.1.  Fonema (som) e grafema (letra);  
3.2.  Classificação dos fonemas (vogais e consoantes); 
3.3.  Ordem alfabética.  
3.4.  Encontros vocálicos e divisão silábica; 
3.5.  Encontros consonantais; 
3.6.  Frase / Uso de letra inicial maiúscula; 

4. A expressão escrita  
4.1. Ortografia: T e D; P e B; F e V; C e G; M antes de P e B; 
4.2. Sílaba;  
4.3. Divisão silábica;  
4.4. Número de sílabas – reconhecer que uma palavra pode ser formada por uma, duas, três, quatro 
ou mais sílabas.   
4.5. Separação silábica;  
4.6. Uso das letras iniciais maiúsculas e das letras iniciais minúsculas.  
4.7. Substantivos: comum/próprio, usos e flexão em gênero (masculino e feminino) e em grau 
(aumentativo e diminutivo). 
 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 88. 

→ Livro de Gramática, páginas 8 a 65, 138 a 140, 146 a 150, 168 a 172. 

→ Caderno de Língua Portuguesa. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 
 

 

 

 



MATEMÁTICA 
1. Sistema de numeração decimal (até centena simples – 3ª ordem) – uso e funções dos números, leitura 

e escrita, ordens e classes; 

2. Valor absoluto e valor relativo (posicional); 

3. Valor posicional e função do zero; 

4. Composição e decomposição dos números naturais até 3 ordens; 

5. Padrões e regularidades e sequências numéricas; 

6.  Antecessor e sucessor imediato;  

7. Ordem crescente e ordem decrescente. 

8. Comparação entre números naturais (maior do que (>) e menor do que (<)). 

9. Números ordinais;  

10. Adição e subtração; 

11. Procedimentos de adições de duas ou mais parcelas;  

12. Medidas de Tempo – uso do calendário, intervalos de tempo: meses do ano, dias da semana, 

intervalos de tempo de um dia (manhã, tarde e noite);  

13. Gráficos de coluna e tabelas;  

14. Medidas de Comprimento. 

15. Sistema monetário; 

16. Figuras planas (quadrados e retângulos) em superfícies de sólidos geométricos;  

17. Sólidos geométricos (cubo, bloco retangular, cilindro, esfera e pirâmide de base quadrada); 

18. Faces e vértices de cubos e blocos retangulares.  

 

→ Fonte de estudos:  

→ Unidade 1 a 5 do livro didático. 

→ Livro de Matemática, páginas 10 a 123. 

→ Caderno de Matemática. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

HISTÓRIA  

1. É bom ter família 

1.1 Composições familiares 

1.2 Árvore genealógica 

1.3 Vida em família 

1.4 Colaboração em família 

1.5 Famílias do presente e do passado 

1.6 Rotina familiar 

2. É hora da brincadeira! 

2.1 Hora de brincar 

2.2 Jeitos de brincar 

2.3 Brinquedos e brincadeiras antigas 

3. Crianças como você 

3.1 Jeitos de ser 

3.2 Jeitos de aprender 

3.3 Jeitos de festejar 

3.4 Significado da palavra tradição 

3.5 A música e os povos indígenas. 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de História, páginas 36 a 61 e 116 a 127 

→ Caderno de História e Geografia 

→ Fichas fotocopiadas 

 
GEOGRAFIA 

1. As escolas 

1.1 A escola como direito 
1.2 Escolas no campo e na cidade 
1.3 Escolas para todos, 
1.4 Escolas do presente e do passado 
1.5 Escolas pelo mundo. 

 

2. O espaço escolar 

2.1 Quem trabalha na escola 

2.2 As dependências da escola 

2.3 Cuidados com a escola 

2.4 Representações da sala de aula. 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Geografia, páginas 40 a 71 

→ Caderno de História e Geografia 

→ Fichas fotocopiadas 

 

 

 



CIÊNCIAS 
1. Onde habitam os seres vivos 

1.1 Como é minha moradia 
          1.2 Como é minha escola 
          1.3 Os ambientes da Terra 
          1.4 Ser vivo e não vivo 

 
2. Os ambientes podem ser modificados? 

2.1 Os ambientes naturais e os ambientes modificados 
          2.2 Os seres vivos e os ambientes modificados 

 
3. Cuidando dos ambientes 

3.1 Cuidando do que é de todos 
3.2 A água nos ambientes 
3.3 O lixo nos ambientes 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Ciências, páginas 32 a 44, 48 a 58 e 60 a 72. 

→ Caderno de Ciências 

→ Fichas fotocopiadas. 

 

LÍNGUA INGLESA 
1. Unit 3: It’s party time! 

1.1. Vocabulary: balloon, cake, candle, chest, popcorn, presente, sandwich, table; In, on, 
under; aunt, uncle, cousin;  
1.2. Linguistic content: Happy birthday! How old are you? Thank you! Now I’m (seven) years 

old. Where’s the...? It’s in/on/under the... 
 

2. Unit 4: The people in my school 
2.1. Vocabulary: cleaner, cook, librarian, principal, secretary, student, teacher; 
blue/brown/green/hazel eyes; black/blond/brown/hazel/ red hair  
2.2. Linguistic content: Guess who? I have (blue) eyes and (brown) hair. It’s the... 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Língua Inglesa, páginas 26 a 42 e páginas 101 a 103. 

→ Caderno de Língua Inglesa. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 


