
 
Conteúdos para Avaliações PE1 – 

1ºTrimestre- 2º Ano 
 
 

 
07/03 – QUINTA-FEIRA 
Língua Portuguesa: Estudar caderno e apostila. Texto, 
leitura e interpretação; ditado de palavras;  
Alfabeto e sequencia alfabética / ordem alfabética / 
Encontro consonantal / sílabas / formação de palavras e 
formação de frases. 
Produção textual: Produção de uma história a partir de 
sequência de gravuras. 
 
 11/03- SEGUNDA-FEIRA 
Matemática: Sequência numérica de 0 a 100/ 
antecessor e sucessor / sequência numérica/ números 
pares e ímpares/ ordem crescente e decrescente/ 
decomposição dos números / escrita dos números por 
extenso/ escrita por extenso/ sinais de > e < ou = / 
adições. 
 
12/03-  TERÇA-FEIRA 
Ciências Naturais: Estudar caderno e apostila.  
O tempo passa / Fases da vida / Higiene do corpo / 
Higiene dos ambientes / Cuidados com o corpo / 
 
13/03- QUARTA-FEIRA 
História/ Geografia: Estudar caderno e apostila.   
Quantos anos você tem? / Seu aniversário / As 
diferentes fases da vida / O dia tem muitas horas/ 
Calendários / A família / 
 
15/03- SEXTA-FEIRA   
Inglês: Unit 1:  

Names and nicknames – “What is your name?” “My 

name is...” “Do you have a nickname?” “Yes, I do/No I 

don’t” 

Colors – Red, purple, Orange, brown, blue, yellow, 

green, White 

We know english words – Dog, toys, Banana, airplane, 

hamburger, cell phone, vídeo game, skateboard.  

 

IMPORTANTE: Além de estudar na apostila, tenha 
atenção nas revisões e mantenha seus cadernos em 
dia! 

Caso seja necessário, refaça exercícios. 
ÓTIMO ESTUDO! 
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