
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS REMOTAS 

2º Trimestre - 2º ANO  

AVALIAÇÃO CONSTRUTIVA 1 

 
COMPONENTE CURRICULAR DATA HORA 

 
CONTEÚDO 

 
MATEMÁTICA 

 

20/08 
13:10 às 14h40 • Números Ordinais, p. 124 a 127 

• Mais Adições e subtrações, p. 129 a 
132 

 
CIÊNCIAS 

 
21/08 

 

13:10 às 14h40 

• Recursos fornecidos por componentes 
ambientais não vivos (módulo, volume 
1) - p. 101 a 103, 106 e 107. 

• Ter saúde (módulo, volume 2) - p.4 a 
7. 

 
 

HISTÓRIA 

 
 

24/08 

 

13:10 às 14h40 

• Capítulo 4- As famílias e suas histórias 
(módulo volume 1) páginas 88,91,102 
e 103. 

• Capítulo 5 – As moradias ao longo do 
tempo (módulo volume 2) páginas 4 e 
8. 

 
 
 

GEOGRAFIA 

 
 

25/08 

 

13:10 às 14h40 

• Capítulo 4- Tipos de bairros página:94; 
Elementos que compõem as 
paisagens dos bairros páginas:98 e 99;  

• Localizando-se nos bairros páginas: 
104 e 105;  

• Diferentes pontos de vistas 
páginas:107 e 108;  

• Diferentes representações 
páginas;109,110 e 11 

LÍNGUA PORTUGUESA 26/08 13:10 às 14h40 • Contos de fadas p. 142 

• Separação de sílabas p. 149,150 e 151 

• Uso do R e RR p. 152 e 153 

PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA 
0 – 2 pontos 

20/08 a 26/08 - 13h10 às 16h25 

Será considerado como critério de pontualidade a realização do 

instrumento na data determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO CONSTRUTIVA 2 e 3 

 
COMPONENTE CURRICULAR DATA 

 
CONTEÚDO 

 
MATEMÁTICA 

08/09 – 2ºD 
09/09 – 2º A 
14/09 – 2ºE 
10/09- 2ºB 
11/09 – 2ºC 

• Estudo das centenas, p. 139 a 145. 

 
 

CIÊNCIAS 

04/09 – 2ºA, 
2ºC 

11/09 – 2ºD, 
2ºE  

11/09-2ºB 
 

• Ter saúde (módulo, volume 2) - p. 16 e 17. Vídeo sobre 
Higiene Bucal, disponível na plataforma (semana 3 a 7 
de agosto). 

 
HISTÓRIA 

03/09 – 2º A 
09/09 – 2ºC, 

2ºD, 2ºE 
09/09- 2º B 

• Capítulo 5- As moradias ao longo do tempo (módulo 2) 
páginas 4, 8,11,12,14,15 e 18. 

 
GEOGRAFIA 

03/09 – 2º A 
09/09 – 2ºC, 

2ºD, 2ºE 
09/09- 2º B 

• Capítulo 5- Por dentro da minha casa (módulo 2) 
páginas: 4, 5,7, 8 e 15. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

08/09 – 2ºA, 
2ºE 

10/09 – 2ºD 
14/09- 2ºB, 2ºC 

• Contos de fadas p. 142, 152. 

ENSINO RELIGIOSO (ER) 14/09 – 2ºA, 
2ºB, 2ºD, 2ºE 
15/09 – 2ºC 

• Conversas com Deus. 

 
ARTES INTEGRADAS (AI) 

17/09 – 2º “C” 
e 2º “E” 

18/09 – 2º 
“A”, 2º “B” e 

2° “D” 

 

• Elementos do Som 

 
 
 

PENSAMENTO COMPUTACIONAL (PC) 

31/08 – 2ºA e 
2ºD 

01/08 - 2ºB e 
2ºC 

03/08 - 2ºE 
14/09 - 2º A e 

2ºD 
15/09 – 2ºB e C 

17/09 – 2ºE 

• Sequência lógica 

• Depuração 

• Organizar e coordenar comandos 

• Loop (repetição) 

• Raciocínio lógico 

• Uso de várias tecnologias 

PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA E 
ENTREGA PONTUAL DOS 

INSTRUMENTOS 
0 – 2 pontos 

31/08 a 22/09  

Será considerado como critério de pontualidade a realização do 

instrumento na data determinada. 

   OBS 1: Essa avaliação será realiza por meio dos instrumentos descritos no decorrer desse documento. 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICAS DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Conto de fada. 142 
, 152   

Ef02lp28 reconhecer 
o conflito gerador de 
uma narrativa 
ficcional e sua 
resolução, além de 
palavras, expressões 

Particpação e 
colaboraçao  
criatividade  
envolvimento 
respeitando um 
ao outro 

Compreensão dos 
conteúdos   
coerência  
clareza   
criatividade 

 
0 - 8 

Metodologia 
Escolher um conto de sua preferência, criar fantoches de papel , criar um cenário com material reciclado 
( cartolina, caixa de papelão) e contar sua história. O material deve ser confeccionado com antecedência 
e apresentado na data indicada. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Estudo das 

centenas, p. 139 a 

145. 

(EF02MA02) - Fazer 
estimativas por 
meio de estratégias 
diversas a respeito 
da quantidade de 
objetos de coleções 
e registrar o 
resultado da 
contagem desses 
objetos (até 1000 
unidades).  

(EF02MA04) - 
Compor e decompor 
números naturais de 
até três ordens, com 
suporte de material 
manipulável, por 
meio de diferentes 
adições. 

Compreender a 
relação entre as 
ordens que 
compõem o 
número de até 
três ordens e 
seu valor 
posicional. 
(Centena, 
dezena e 
unidade). 

Domínio do 
conteúdo 
 
 
Compreensão dos 
enunciados 
 
 
 
 
Autonomia na 
realização das 
questões 
 
 
Atendimento ao 
tempo disponível 

 

0 -2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

Metodologia 
Os alunos realizarão atividades lúdicas e dinâmicas com referência a conteúdos já trabalhados em sala 

de aula, mostrando de forma prática se a aprendizagem ocorreu de forma satisfatória ou se apresenta 

alguma dúvida relacionada ao conteúdo. A partir da mediação da professora eles responderão, 

organizarão e solucionarão problemas de ordem prática relacionas ao conteúdo. A avaliação ocorrerá 

no horário normal de aula. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

Capítulo 5- As 
moradias ao longo 
do tempo (módulo 

2) páginas 4, 
8,11,12,14,15 e 

18. 

Reconhecer os 
espaços de 

sociabilidade que 
fazem parte do 

cotidiano. 
Identificar a 

moradia como 
espaço de 

socialização e a 
divisão dos 

ambientes de cada 
uma. 

Realizar as 
etapas sugeridas 
durante a aula e 

a colaboração 
com o 

cumprimento 
dos combinados. 

Autonomia na 
elaboração da 
proposta da 

maquete. 
Criatividade. 
Organização. 
Realização da 
atividade no 

tempo sugerido. 

 

0 - 8 



 

Metodologia  
As crianças irão construir no momento da aula uma maquete na caixa, escolhendo um cômodo de uma 
moradia para representação. Serão utilizados materiais recicláveis, como caixas variadas, pedaços de 
papel colorido ou não, e outros materiais disponíveis em casa para a criação do cômodo com seus 
respectivos móveis. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 
 

GEOGRAFIA 

Capítulo 5- Por 
dentro da minha 
casa (módulo 2) 
páginas: 4, 5,7, 8 e 
15. 

Reconhecer os 
espaços de 
sociabilidade que 
fazem parte do 
cotidiano. 
Discernir os 
cômodos da casa. 
Identificar os 
objetos e lugares 
que compõe a 
moradia. 
Aplicar os princípios 
de posições dos 
objetos. 

Realizar as 
etapas sugeridas 
durante a aula e 
a colaboração 
com o 
cumprimento 
dos combinados 

Autonomia na 
elaboração da 
proposta da 
maquete. 
Criatividade. 
Organização. 
Realização da 
atividade no 
tempo sugerido. 

 
0 - 8 

Metodologia O instrumento avaliativo de geografia e história. Os alunos irão confeccionar uma maquete de um 
cômodo de sua moradia, utilizando materiais recicláveis, a professora estará orientando de forma 
remota. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 

CIÊNCIAS 

Higiene e saúde, 
p.16 e 17. Vídeo 
sobre “Higiene 

bucal”, disponível 
na plataforma 

(semana 3 a 7 de 
Agosto) . 

Reconhecer as 
razões pelas quais 

os hábitos de 
higiene bucal são 

necessários para a 
manutenção da 

saúde. 

Conscientizar 
sobre a 

importância dos 
hábitos 

saudáveis de 
higiene bucal. 

Domínio de 
conteúdo; 

Coerência da 
exposição oral; 

Clareza e 
objetividade; 
Criatividade; 

 

0 - 8 

Metodologia Produzir uma boca, utilizando materiais como: pedaço de papelão ou cartolina rosa, pedaço de uma 
folha na cor vermelha, cola, tesoura sem ponta, algodão ou pedaços de papel A4 para fazer bolinhas 
(representa os dentes), um pedacinho de fio dental ou cordão (mais ou menos 20 centímetros) e uma 
escova infantil (pode ser a da criança). 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 0) 

 

ER 

Conversas com 
Deus. 

Demonstrar que 
compreendeu a 
importância de 

conversar sempre 
com Deus (Oração) 

Reconhecer a 
necessidade de 

estar sempre em 
comunicação 

com Deus nosso 
Criador 

Domínio de 
conteúdo 

 
0-8 

Metodologia Aplicar uma avaliação somativa, utilizando um instrumento de múltipla escolha. (Questionário) 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 
 
 
 

AI 
Elementos do Som 

Produzir um painel 
digital (Jamboard) 
com figuras para 
representar os 

diferentes 
elementos do som. 

Realizar as 
etapas sugeridas 
durante a aula e 

a colaboração 
com o 

cumprimento 
dos combinados. 

Domínio do 
Conteúdo 

 
Compreensão da 

Atividade 
 

Coletividade 
 

 

0 - 8 



 

Gerenciamento de 
Tempo 

Metodologia Utilizar o software Jamboard, da plataforma Google, para a elaboração de um painel ilustrativo sobre 
os diferentes tipos de sons. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS (0 – 8) 

 
 
 

PC 

- Sequência lógica 
- Depuração 
- Organizar e 
coordenar 
comandos 
- Loop (repetição) 
- Raciocínio lógico 
- Uso de várias 
tecnologias 

raciocinar, 
relacionar 
informações, 
identificar 
características, 
avaliar, descobrir, 
experimentar, 
criar, executar 
procedimentos, 
usar recursos 
técnicas e 
tecnologias 

-Curiosidade; 
- Convivência 
com os colegas; 
- Criatividade; 
- Integração de 
conhecimentos, 
responsabilidade 
- capacidade 
crítica. 

- Domínio do 
conteúdo 
proposto 
- Organização de 
estratégias para 
resolver os 
desafios 

Conceito: 
 
I – Insuficiente 
(0 a 5,9) 
R – regular 
(6 a 7,9) 
S – Suficiente 
(8 a 10) 

Metodologia -Atividade no Google forms (perguntas abertas e múltiplas escolhas) e 
- Construção de origami de papel - avaliação no momento da construção do material. 

 


