
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

 

 

 

Reescrita de 
parlenda + 
Formulário 

 

 

 

Parlenda 

Adequar a 
escrita ao 

gênero 
textual 
Ler e 

escrever 
parlendas 
Identificar 

rima, 
sonoridade, 

novos de 
palavras, 
versos, 

reconhecendo seu 
pertencimento ao 

mundo 
imaginário 

 
 
 

Participar 
nas aulas 
remotas; 

Realizar das 
atividades 
coletivas 

 
 

 
 
 
 

Coesão e coerência 
do texto produzido; 

 
Compreensão do 

conteúdo; 
 

Criatividade. 
 

 

 

 

0 - 4 

Metodologia Reescrita de versos e atividade no formulário 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

AVALIAÇÃO CONSTRUTIVA 3 

 
COMPONENTE CURRICULAR DATA HORA 

 
CONTEÚDO 

MATEMÁTICA 30/06 13:10 às 14h40 Trabalhando com as dezenas, p. 83 a 90. 
Trabalhando com adição e subtração, p. 93 a 99. 

CIÊNCIAS 01/07 13:10 às 14h40 Vida das plantas p. 69 e 70.  
A estrutura das plantas-p. 73 a 75, 78, 82 à 85. 

 Os seres vivos se relacionam-p. 96 à 98. 

HISTÓRIA 02/07 13:10 às 14h40 Você e sua família, p. 62; Cada família é única, p. 
64 e 65; Papéis e responsabilidades p. 71 e 72. 

GEOGRAFIA 03/07 13:10 às 14h40 Famílias, p. 70,73,76. Tipos de bairros, p. 
94,97,98. Vídeo sobre o que é uma Metrópole. 

LÍNGUA PORTUGUESA 06/07 13:10 às 14h40 Parlenda P 98 a 106 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS  07 a 17/07 13h10 às 16h25 Apresentados na descrição dos instrumentos. 

PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA 
0 – 2 pontos 

30/06 a17/07 13h10 às 16h25 Frequência e realização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS REMOTAS 

 2º ANO  



 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Google 
Formulário com 
cartões - 
resposta  

 

 

 

 

 

Trabalhando com as 
dezenas, p. 83 a 90. 

Comparar e 
ordenar 
números 
naturais (até a 
ordem de 
centenas) pela 
compreensão de 
características 
do sistema de 
numeração 
decimal (valor 
posicional e 
função do zero). 

Descrever os 
elementos 
ausentes em 
sequências 
repetitivas e em 
sequências 
recursivas de 
números 
naturais, objetos 
ou figuras. 

 

 

 

 

Tomar iniciativa 
para resolução 
das questões; 

 

 

 

 

 

Domínio do conteúdo; 
Compreensão dos 

enunciados;  

Autonomia na 
realização das 

questões 

 

 

 

 

0 - 4 

Metodologia É esperado que os alunos sejam capazes de agrupar unidades em dezenas e realizar comparação de quantidades. Para que 
isso ocorra, é possível indicar que as contagens de objetos, as situações para a estimativa, os jogos, a utilização de material 
estruturado, a resolução de problemas envolvendo ou não o sistema monetário e a exploração de estratégias pessoais de 
cálculo são formas de auxiliar na compreensão dos princípios do sistema decimal. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

 

 

Cartaz dos 

valores 

familiares. 

 

 

 

Você e sua 

família. 

 
 

Escrever o 
significado 
dos valores 
escolhidos, 

compreendendo a 
importância dos 
valores éticos na 

construção familiar 

 
 

Buscar 
informações; 

 
Conviver bem 

com os colegas 
nas atividades 

propostas; 
 

Desenvolver a 
criatividade. 

 
 

Domínio do 
conteúdo; 

 
Autonomia na 

oralidade; 
 

Organização e 
coerência na 

escrita. 

 

 

0 – 4 

Metodologia Reconhecer o significado e a importância dos valores praticados na sua família para o registro no cartaz, utilizando o 
senso crítico para identificar a existência dos diferentes valores de acordo com cada tipo de família. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 
 

GEOGRAFIA 
Cartaz com os 
valores 

Maquete 

 

Família e seus 
valores. 

O que é uma 
metrópole. 
 

Ilustrar e 
compreender 

quais os valores 
éticos. Projetar 

com criatividade 
elementos 

urbanizados. 

Envolver-se 
com um olhar 

crítico e 
curioso a 
atividade 
proposta. 

Organização, 
compreensão ao 

conteúdo e 
criatividade. 

 
0-2 

0-2 

Metodologia Ilustrar de forma criativa os valores ideais para o convívio digno entre a família e os outros. Identificar com um olhar 



 

questionador elementos que fazem compõe uma metrópole. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

CIÊNCIAS 

Ilustrar planta 
completa 

identificando as 
partes com 

sucatas. 

A estrutura das 
plantas, p. 73 à 75, 

78, 82 à 85. 

Identificar as 
principais partes de 

uma planta (raiz, 
caule, folhas, flores 

e frutos). 

Indicar as partes 
de uma planta. 

Domínio de conteúdo; 
Coerência da 

exposição oral; 
Clareza e objetividade; 

Criatividade 

 

0 - 4 

Metodologia  
Identificar as partes de uma planta completa, que são as raiz, caule, folha, flores e frutas, utilizando materiais de sucata 
como: rolo de papel higiênico, pedacinhos de folhas de papel, folhas secas de plantas...  

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

ER 

 

Quiz 

 

Os Santos Juninos 

Demonstrar que 
compreendeu a 
importância de 

festejar os Santos 
Juninos. 

Evidenciar em 
suas relações 
interpessoais 

que 
compreendeu os 

exemplos de 
vida dos Santos 

Juninos. 

Domínio de conteúdo; 
Criatividade; 
Coerência da 

exposição oral 

 

0 - 8 

Metodologia Aplicar através do formulário Quiz do Google classroom com 08 questões de múltipla escolha. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI 

Questionário 
no Google 

Forms 

 
Arte no Egito 

Antigo 

Reconhecer, a 
partir da 

observação, obras 
referentes ao 

período do Egito 
Antigo; 

Associar com 
linguagens 
artísticas 

trabalhadas 
durante as aulas. 

 

Fomentar a 
pesquisa por 

mais 
informações 

sobre a arte e 
a história do 
Egito Antigo. 

Domínio de 
conteúdo;  
Clareza e 

Objetividade; 
Criatividade; Coesão 

e Coerência no 
material produzido. 

 
 

0 - 5 

 
Artes Visuais 

Definir o que são 
as Artes Visuais, 

quantas 
linguagens possui 

e quais são; 
Descrever 

características das 
linguagens das 
Artes Visuais; 

Criar uma obra de 
artes visuais a 

partir de um tema 
gerador. 

 

Comunicar 
desafios 

encontrados 
ao longo do 

processo; 
Refletir sobre 
os possíveis 
desafios e 

tomar 
iniciativa na 
resolução do 

problema. 
Participar 

ativamente da 
produção; 

Domínio de 
conteúdo;  
Clareza e 

Objetividade; 
Criatividade; Coesão 

e Coerência no 
material produzido. 

 
 
 
 

0 - 5 

METODOLOGIA Resolução de atividades, utilizando questionário do Forms, durante o horário da aula. Exposição e acompanhamento da 
atividade. Para atividade de criar obra de artes visuais serão utilizados materiais como lápis, borracha, folha de A4, lápis 
de cor, caneta colorida ou hidrocor. 

COMPONENTE 
INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 



 

CURRICULAR 

 
 
 
 
 

PC 
Questionário 
no Google 
forms 

Sequência lógica e 
flexível, algoritmo, 
depuração, 
lateralidade, laço 
e raciocínio lógico. 

Demonstrar 
entendimento na 
sequência de 
passos. 
- Localizar 
possíveis erros na 
programação. 
- Decidir caminhos 
e estratégias para 
tomada de 
decisão... 

- Descrever de 
forma clara os 
comandos 
apreendidos. 
- Mostrar 
autonomia na 
tomada de 
decisão. 
- Refletir sobre 
os comandos 
e persistir nas 
alternativas. 

 
- Domínio no 
conteúdo. 
- Participação e 
envolvimento nas 
aulas. 
- Assiduidade 
- Criatividade 
- Troca e partilha de 
conhecimentos. 

 
 
S = Satisfatório ( 
8 - 10)  / R = 
Regular (6 a 7,9) 
e  I = 
Insuficiente (0 - 
5,9) 

METODOLOGIA Realização de questões de múltiplas escolhas e abertas. 

 


