
 
 Conteúdos para Avaliações 
PE2 – 1ºTrimestre- 2º Ano 
 
 

 
10/04 – QUARTA-FEIRA 
História/Geografia: Estudar caderno e apostila.  
Texto e interpretação; Tipos de moradias; Tipos de 
bairros; Materiais utilizados nas construções das 
casas; Meio ambiente; Direitos das crianças; 
Documentos pessoais; 
 
 
11/04- QUINTA-FEIRA   
Língua Portuguesa: Estudar caderno e apostila. 
Texto e interpretação: Histórias em quadrinhos 
(tirinhas); separação de sílabas; formação de 
frases; antônimos e sinônimos; ditado; rimas; 
 
 
 12/04- SEXTA-FEIRA 
Inglês: Unit 1: We Know English Words – Páginas 

17 a 19/ Unit 2: Different Houses – Páginas 20 a 

32/ Unit 3: Zoo animals -  páginas 36 a 41 

 
Produção textual: Produção de uma história a 
partir de sequência de gravuras. 
 
 
15/04-  SEGUNDA-FEIRA 
Matemática: Leitura e interpretação; situações 
problemas envolvendo adição e subtração; dúzia e 
meia dúzia; escrita de numerais por extenso até 
100; material dourado; decomposição dos 
numerais, calendário; hora inteira e meia hora; 
 
 
16/04- TERÇA-FEIRA 
Ciências:  
Hábitos de higiene pessoal; cuidado com o corpo; 
importância da vacinação; doenças comuns na 
infância que a vacina protege; importância da 
alimentação; alimentos de origem vegetal e animal;  
  
 
17/04- QUARTA-FEIRA   
Livro paradidático 
 
IMPORTANTE: Além de estudar na apostila, tenha 
atenção nas revisões e mantenha seus cadernos em 
dia! 
Caso seja necessário, refaça exercícios. 
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