CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES – II TRIMESTRE
2º ANO
Camaragibe, 09 de Agosto de 2017.
Senhores Pais / Responsáveis,
Para melhor organização dos estudos seguem os conteúdos das avaliações trimestrais do 2º ANO.
As datas das respectivas avaliações já foram enviadas no calendário do mês de agosto.
Atenciosamente,
Karina Moneta
Coordenadora – Ens. Fundamental I
Professoras: Ednalva Couto, Ana Luíza, Juliana Rodrigues e Rita Gomes
LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura, análise, interpretação oral e escrita, identificação da estruturação dos seguintes gêneros textuais:
poemas, reportagem, histórias em quadrinho, leitura de imagem, anedota, cantigas, adivinhas, enigmas,
texto informativo, texto instrucional.
Leitura do livro: Chapeuzinho Amarelo
Produção textual: a partir dos gêneros vivenciados nas aulas
Gramática:
O sentido das palavras, (sinônimos), uso da letra maiúscula, minúscula, cursiva e forma, parágrafo e
travessão.
Tipos de frases: Exclamativas e interrogativas
Ortografia:
Emprego do CA, CO, CU, que, qui, ga, go, gu, gue e gui
LÍNGUA INGLESA:
Unit 3 – At Home
Vocabulary: Parts of the House (bathroom, bedroom, kitchen, hall, living room, garden).
Grammar: …’s in / on the…
In the…
On the …
Unit 4 – In the Garden
Vocabulary: snake, bat, fox, hedgehog, mouse, frog, walk, swim, fly, sing.
Grammar: It can … / It can’t…

MATEMÁTICA:
•
•
•
•
•

Resolução de problemas matemáticos envolvendo adição e subtração com números compostos por
dezenas e unidades (pp. 72 a 75, 58 a 61, 87 a 92)
A dezena: composição e decomposição dos numerais (utilizando material dourado), escrita por
extenso (pp. 126, 127, 130, 139)
Grandezas e medidas - Medidas de tempo (Hora); Medidas de comprimento (metro, centímetro)(pp. 46, 123 a 125,180, 181)
O dinheiro e a Matemática (comparação de valores, escrita de valores por extenso e resolução de
problemas) - (pp. 76 a 80)
Sequência numérica (Explorando o raciocínio lógico) (pp. 98, 99, 116, 117, 118)

CIÊNCIAS
• O ar (Pág. 68 a 72)
• Fungos e bactérias (Pág. 82 e 83)
• O dia e a noite (Pág. 112 e 113)
• A vida nos manguezais. O ecossistema. (Estudar pelos textos no caderno)
HISTÓRIA
• A rotina familiar (Pág. 106, 107) – Retomando o conteúdo já estudado.
GEOGRAFIA
•
•

Conhecendo os ambientes – O manguezal (Estudar pelos textos no caderno)
Produzir menos lixo- preservar os manguezais (Estudar pelos textos no caderno)

As atividades no caderno e nas folhas complementares de revisão também devem ser usadas para
estudo dos conteúdos trabalhados.

