Cronograma de Avaliações - 4º Bimestre de 2017
2º ANO

Profª. Alexandra e Izabela

ORIENTAÇÕES GERAIS
Trabalhos/ Atividades Avaliativas:
Devem ser realizados em folha A4 branca. Todos os trabalhos e pesquisas devem ser feitos pelos alunos. Evite copiar exatamente com as palavras da
Referência ou Bibliografia utilizada. Trabalhos digitados não serão avaliados. Incentive a criança a escrever de forma legível e a ler o que escreve. Se for
possível realize as pesquisas de forma que o registro descreva a compreensão do (a) aluno (a). Caso haja atraso, por motivo justo, na entrega de alguma
atividade, a tolerância máxima é de dois dias com o decréscimo do valor do trabalho de 0,5 (meio ponto) para o atraso de (um dia) e 1,0 (um ponto) para o
atraso de 2 (dois) dias, em virtude da falta de pontualidade.
Provas
Nos dias das Provas será imprescindível que os alunos estejam pontualmente na escola para sua realização de acordo com a data prevista. É fundamental
possuir os materiais necessários (lápis grafite, lápis de cor, borracha, apontador e régua) para realização das avaliações sem tumultos. Caso o (a) aluno (a)
necessite se ausentar será preciso procurar a coordenação pedagógica e o tesoureiro e solicitar o requerimento de segunda chamada pagando o valor
referente a R$ 30,00. Caso apresente atestado médico dentro de 48h, contando com o dia que faltou, o aluno estará isento à taxa de segunda chamada,
podendo marcá-la com a coordenação e professora.
*As disciplinas de Música, Artes, Religião, e Educação Física, não constarão no cronograma 2017. Os especialistas utilizarão outros instrumentos de avaliação
ao longo do bimestre. Ocasionalmente haverá tarefa de casa. Atenção aos recados na agenda.Havendo alterações no Cronograma, todos serão comunicados
via agenda do (a) aluno(a).


Houve necessidade de uma mundança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

Atenciosamente: SOP 1 (Serviço de Orientação Pedagógica) – Ed. Infantil ao Ens. Fundamental I.

MÊS DE OUTUBRO
Domingo
01

Segundafeira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sextafeira

Sábado

02
Início do 4º
Bimestre
09 - Semana
da Criança

03

04

05

06

07

10 - Semana da Criança
Noite do Pijama

11 - Semana da Criança

12 - Feriado Nacional

14

15 Dia do
Professor!

16

17

18– Trabalho de Português
Ler um texto e destacar nele todos os
substantivos e adjetivos encontrados.
Separar em duas listas distintas, os adjetivos, dos
substantivos.
Escolher 4 substantivos e 4 adjetivos e criar frases
com eles.
( Trabalho será realizado em sala de aula ).

19

13 Recesso
Escolar
20

22

23

24 - P1 Língua Portuguesa
Conteúdo: Interpretação de texto; Uso do M e
N; Substantivo e adjetivo; Separação de sílabas
e Som/fonema.
Capítulo 13 e 14.

25 – Trabalho de Matemática
Campeonato da tabuada : Serão formadas
equipes para responderem os fatos da tabuada
do 1 ao 10 de multiplicação, quem errar leva torta
na cara.

26 - P1 Matemática
Conteúdo: Movimentação e Localização;
Simetria; Vistas, plantas e croquis;
Multiplicação simples; Situações problemas
com multiplicação; Multiplicação na malha
quadriculada;
Ideia de proporção; Ideia das combinações e
Dobro e triplo.Capítulo: 10 e 11 do livro.

27

28

29

30

31 – P1 História
Conteúdo: Contando o tempo que passa;
Aqui e lá: A simultaneidade no tempo e
A passagem do tempo e as mudanças que
vemos; Capítulo 13.

Trabalho de Redação
Fazer a leitura de dois textos: Um texto de
gênero publicitário e um texto de gênero foto e
responder questões sobre suas semelhanças e
diferenças.
(Trabalho feito em sala de aula ).

08



Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

21

MÊS DE NOVEMBRO
Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira
01

Quinta-feira
02 – Feriado Nacional

05

06 - Semana de Oração

07 - Semana de Oração
P1 – Geografia
Conteúdo: De que as
pessoas precisam na
cidade;
Função dos órgãos
públicos;
O que é infraestrutura e
saneamento básico? E
Direitos e deveres da
população.
Capítulos 13 e 14.

08 - Semana de Oração

09 - Semana de Oração
P1 Ciências
Conteúdo: Transformando e
criando;
De onde vem a matéria-prima?
O que podemos fazer com isso?
Energia todo dia;
Fontes de energia e
Energia elétrica no dia a dia.
Capítulo: 13 e 14.

12

13

14

19 – Tarde de Autógrafos
Encerramento do Projeto
“Quem Lê sabe mais”
Horário: 13h às
14h30min(pontualmente)

20 - P2 Língua
Portuguesa
Conteúdo: Interpretação
de texto; Diminutivo;
Encontro Consonantal e
Encontro Vocálico;
Palavras escondidas e
Separação de sílabas.
Capítulos 15 e 16.

21

15 - Feriado Proclamação da
República.
22 - Trabalho de História
Escolha duas tecnologias antigas e
duas tecnologias atuais, faça um
cartaz explicando suas principais
diferenças e semelhanças, não se
esqueça de ilustrar, serão
avaliados o conteúdo correto,
capricho e organização.

16– Atividade Avaliativa de
Inglês
23 – P2 Matemática
Conteúdo: Divisão simples;
Ideia de medir;
Metade e terço e
Situações problemas com a
divisão.
Capítulo: 12

Entrega do trabalho de
Inglês.

Sexta-feira
03 – Recesso Escolar
10 - Semana de Oração
Trabalho de religião
Contar a história de Rute,
enfatizando sua grande amizade
com Noemi.
Confeccionar um cartãozinho
contando como Deus ama as
pessoas e entregue a um vizinho
ou conhecido fora da escola.
( trabalho será feito em sala ).

Sábado
04
11

17

18

24 - Trabalho de Geografia
Elabore um cartaz escolhendo
duas profissões, conforme a
página 202 do livro e escreva quais
as funções desempenhadas por
eles e a importância do seu
trabalho para cidade, ilustre com
imagens.

25

26

27

28 – P2 História
Conteúdo: Evolução da
tecnologia e da
comunicação;
A tecnologia nos dias de
hoje;
Desligue a TV;
Como fazíamos sem o
correio e
Na era do rádio.
Capítulo 14.



29 – Trabalho de Ciências
Criar um prato saudável no qual a
criança apresente a matéria-prima
( ingrediente principal ) utilizada,
de modo que saiba explicar como
foi feito.
Trazer o prato no dia para
apresentação e desgustação do
prato. Fotos do processo de
produção e receita em um cartaz.
*Encerramento do Projeto
Abelhinhas na Cozinha.

30 - P2 Geografia
Conteúdo: Energia elétrica para
todos;
De onde vem a energia elétrica;
E quando faltar energia elétrica?
Na rua com segurança e
tranquilidade;
Profissionais que trabalham nas
ruas e
Você gosta do que vê?
Capítulo: 15 e 16.

Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

MÊS DE DEZEMBRO
Domingo
03

10

17
24

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

04 - P2 Ciências
Conteúdo: O que fazer com
o lixo;
Lugar de lixo é no lixo;
E Reciclagem.
Capítulo 15.
11 - Recuperação de
Geografia ( Conteúdos da
P1 e P2).
18 Recuperação Final
25 Natal

05 – Cantata de Natal (CATRE)
Recuperação de Língua
Portuguesa (Conteúdos da P1 e
P2).

06 – Recuperação de
Matemática (Conteúdos da P1 e
P2).

07 - Recuperação de
História (Conteúdos da P1 e
P2).

12 - Recuperação de Ciências
(Conteúdos da P1 e P2).

13

14

19 Recuperação Final
26

20 Recuperação Final
27

21
28

Sexta-feira
01
08 Feriado Municipal

02
09

15 – Encerramento ano
Letivo (último dia de
aula)
22
29

16

31


Sábado

Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.
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30

