PROFESSOR(A):
ALUNO(A):
DATA:

Nº:
/

/

SÉRIE: 2º ano

TURMA: A/ B/C

CONTEÚDOS PARA A AV 2 (1º Bimestre/ 2018)
 PORTUGUÊS
Capítulo 2: Criando e recriando palavras.
 Leitura e interpretação de conto e cartaz.
 A formação de palavras a partir de outras (P.37)
 Tipos de letra (P. 45)
 Emprego do R e RR (P. 48)
Capítulo 3: Diferentes somos todos.
 Leitura e interpretação de canção, história em
quadrinhos e poema.
 Sinônimo e antônimo. (P. 65)
 Ordem alfabética. (P. 68)
 Produção de texto a partir de imagens. (P. 73)
 HISTÓRIA
Capítulo 2: O tempo passa.
 As diferentes formas de perceber a passagem do
tempo. (P. 35)
 Como o tempo age sobre as pessoas e sobre os
lugares.(P. 36)
 Instrumentos usados para medir o tempo. (P. 40)
Capítulo 3: Hora de brincar.
 As regras e a importância delas para o funcionamento
das brincadeiras. (Pág. 58)
 As brincadeiras de crianças de outras culturas. (P. 61)
 As transformações nas formas de brincar ao longo do
tempo. (P. 63)









CIÊNCIAS
Capítulo 2: Os seres vivos
Os seres vivos e os componentes não vivos.
(P. 37)
O que é necessário para os seres vivos sobreviverem.
(P.41)
Como os seres vivos se alimentam. (P.42)
Capítulo 3: O ar a sua volta.
A importância do ar. (P.59)
A poluição do ar. (P.59)

CALENDÁRIO DE PROVAS (AV2)
DATA
02/04/18 (2ªfeira)
03/04/18 (3ª feira)
04/04/18 (4ª feira)
05/04/08 (5ª feira)
06/04/18 (6ª feira)

DISCIPLINAS
Português/ Inglês
Religião/Filosofia
Ciências
Hist/Geo
Matemática


MATEMÁTICA
Capítulo 2: Nove mais um (Sistema de
numeração decimal)
 A dezena. (P. 36)
 Resolução
de
situações
problemas
envolvendo dezenas. (P. 36)
 Leitura e escrita dos números por extenso
(P. 50)
 Ordem crescente e decrescente. (Pág. 53)
Capítulo 3: Um número a mais outro a
menos.
 Adição. (P. 60)
 Subtração. (P. 73)
 GEOGRAFIA
Capítulo 2: Os diferentes tipos de moradia.
 As funções, os tipos de moradia e os
materiais usados para sua construção
(da p.122 a 131)
 Capítulo 3: A planta da sua casa.
 As funções dos cômodos nas moradias
(P.136)
 A planta baixa de uma moradia (P.140)
 FILOSOFIA
O que é Filosofar?
 Perguntas Filosóficas.
 Atividade 2,0pts: atividades na apostila.
Material de estudo: apostilas entregues nas
aulas.
 INGLÊS
Chapter 3: I’m fine (P. 32)
Chapter 4: I Love my family (P. 42)
 RELIGIÃO
SOMOS TODOS IRMÃOS
 A missão de cuidar do mundo e dos
irmãos.
 O respeito como valor humano.
 Exemplos de pessoas que defendem a
dignidade humana.
Campanha da Fraternidade 2018.

CALENDÁRIO DE SEGUNDA CHAMADA DO AV2
DATA
10/04/18 (3ª feira)
11/04/18(4ª feira)
12/04/18(5ª feira)

DISCIPLINA (S)
Português
História/Geografia
Matemática/Ciências

Obs.:
1- Procurar a Secretaria do CGB, até 48 h após a realização da data da prova perdida, a fim de efetuar o
pagamento da taxa e dar entrada no requerimento para a segunda chamada.
2- As disciplinas de Inglês, Filosofia e Religião serão marcadas pelas Professoras, nos dias e horários das aulas
e estão isentas da taxa.

