
COLÉGIO CENTENÁRIO 

Programação das atividades Avaliativas do 1º Bimestre 2022 

1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: MARIA BEATRIZ                  TURMA: 2º ANO 

Disciplina: ARTE  
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

 
  21/03 

Avaliação prática. 
A escola disponibilizará o material no dia da 
avaliação. 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

 
 
  14/03 

Apostila. 
Cap.1: O que é cor?  pág. 5. 
Atividade, pág.10, nº 2. 
Vamos explorar as cores. 

TB2  

 

 
 

   11/04 

Apostila. 
Cap.3: As cores primárias na Arte, pág. 17. 
Atividade, pág.21. 
Vamos explorar as cores primárias. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL  
   25/04 

Avaliação prática. 
A escola disponibilizará o material para a 
avaliação. 
 

        

 

 
1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: Ceres                 TURMA: 2º ano 

Disciplina: Ciências 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

24/03/2022 Estudar na apostila as páginas 158 a 164 
(Ambientes aquáticos e terrestres, e o ser 
humano modifica os ambientes). 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

10/03/2022 No papel desenhe e pinte um deserto (que é um 
tipo de ambiente terrestre) e também os animais 
que vivem nesse ambiente. Faça uma linda capa 
para o trabalho (na capa colocar nome do 
colégio, título do trabalho, data de entrega e 
nome do aluno). Tire foto do trabalho e poste na 
plataforma Iônica. 

TB2  

 

12/04/2022 Realizar a experiência da página 178 e 179 da 
apostila e responda as observações no caderno 
de ciências (escrever a pergunta e a resposta). 
Tirar foto do trabalho e postar na plataforma 
Iônica. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 27/04/2022 Estudar na apostila as páginas168 a 195 
(componentes dos – elementos vivos e não 
vivos, os seres vivos e a relação dos seres 
vivos). 

        

 

 



1º BIMESTRE –       PROFESSORA:  Kassia                TURMA: 2º ano 

Disciplina: Espanhol 
    

TRABALHOS  DATAS CONTEÚDOS 

 

Av1 

  
23/03 

 
Capítulo 1 

 

 

 

 

Tb1 

  
 
 
 

09/03 

 
Faça um desenho de você e responda as 
seguintes perguntas:  ¿“Cómo te llamas? ¿Cuál 
es tu apellido? ¿Cómo se deletrea? (exemplo 
de resposta: Me llamo María, mi apellido es 
Silva do Santos. Mi nombre se deletra eme – a 
– erre – i – a.” Você pode ver o alfabeto em 
espanhol na página 9 da apostila.  

 

 

Tb2 

  
 

13/04 

Faça um desenho da sua árvore genealógica, 
escrevendo os membros da sua família. Você 
pode seguir o modelo da página 20 da apostila.  

 

AVALIAÇÃO 

BIMESTRAL 

  
27/04 

 
Capítulo 2 

 

1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: Ceres                 TURMA: 2º ano 

Disciplina: Geografia 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

22/03/2022 Estudar as páginas 248, 250, 251, 258 e 259 
(espaço da escola, diferentes tipos de escola e 
visão frontal, oblíqua e vertical). 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

15/03/2022 Existem diferentes tipos de escola (escola de 
artes, idiomas, ballet, judô e outras). Pesquise 
sobre a escola de natação – O que se aprende 
nessa escola? Qualquer pessoa pode aprender 
natação? Onde as pessoas praticam as aulas de 
natação? Escrever a pesquisa no papel almaço, 
colar imagens e fazer uma linda capa para o 
trabalho (na capa colocar nome do colégio, título 
do trabalho, data de entrega e nome do aluno). 
Tirar foto do trabalho e postar na plataforma 
Iônica. 

TB2  

 

14/04/2022 Escolha um objeto de sua casa (exemplo: caixa, 
brinquedo, cadeira e outros) fotografe mostrando 
a visão vertical, oblíqua e frontal. Faça seu 
trabalho no papel almaço, cole as imagens e 
identifique as visões, faça uma linda capa para o 
seu trabalho (na capa colocar nome do colégio, 
título do trabalho, data de entrega e nome do 
aluno). Se tiver dúvida sobre o trabalho consulte 
na apostila, as páginas 258 e 259. Tire foto do 
trabalho e poste na plataforma Iônica. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 29/04/2022 Estudar as páginas 268, 271, 272 e 274 (lugar de 
aprender e se divertir, escola para todos, eu e os 
outros na escola). 



 

 

1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: Ceres                 TURMA: 2º ano 

Disciplina: História 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

25/03/2022 Estudar as páginas 208 a 210, 212 e 213, 215 a 217, 220 

a 221 da apostila (o tempo passa, as pessoas mudam, 

lugares se transformam e o tempo pode ser medido).  

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

11/03/2022 Fazer uma linha do tempo organizando 

cronologicamente fatos importantes e as transformações 

que aconteceram com o passar do tempo desde o seu 

nascimento até o dia de hoje. O trabalho deve ser feito 

em cartolina, ter um título, imagens e informações como 

datas, nomes de pessoas, lugares e o acontecimento. Ver 

exemplo na apostila, páginas 208 e 209. Tirar foto do 

trabalho e postar na plataforma Iônica. 

TB2  

 

15/04/2022 No dia 19 de abril comemoramos o dia do índio. Faça 

um lindo cartaz (use cartolina) em homenagem aos 

índios colando imagens e escrevendo algumas 

informações (onde moram, alimentação, como vivem 

nas aldeias, quem manda na tribo e outros). Tire foto do 

trabalho e poste na plataforma Iônica. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 29/04/2022 Estudar as páginas 228 a 230, 232 a 234, 236 a 238 da 

apostila (cotidiano, organizando o dia a dia e agenda).  

 
1º BIMESTRE –                         PROFESSORA: Thaís                     TURMA: 2º Fundamental  

Disciplina:  Língua Inglesa 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

21/03 Chapter 1 

Alphabet 

Good morning/Afternoon/Evening/Night 

Your name/Your last name/Your Middle name. 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

14/03 Crie uma carteirinha ou cartão de identificação de 

algum membro da sua família. Entreviste alguém da 

sua família para coletar as seguintes informações:: 

First name/Last name/Age/Birthday/Photo. Seja 

criativo e desenhe no local da foto. E como título 

colocar: Identification Card. Dúvidas verificar a Pág. 

10/11. 

TB2  

 

11/04 Faça um desenho de um momento em que você esteve 

com sua família (natal, aniversário, etc) e escreva o 

nome de cada um, não se esqueça de colocar o grau de 

parentesco em inglês. Ex Mother/Father/Cousin  

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 25/04 Chapter 2 

Family members 

Pronouns (I, You, He, She, We, They) 



 

 

1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: Ceres                 TURMA: 2º ano 

Disciplina: Matemática 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

28/03/2022 Estudar na apostila, páginas 86 a 101 (unidade, 
dezena, dúzia, representação e escrita dos 
números do 0 a 20, comparação (maior do que e 
menor do que) e números ordinais). 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

16/03/2022 Utilizando as figuras geométricas espaciais 
(cilindro, cone, cubo, esfera, paralelepípedo e 
pirâmide) monte um lindo robô. Veja exemplo na 
apostila, página 120. Capriche nos detalhes, tire 
foto do trabalho e poste na plataforma Iônica. 

TB2  

 

18/04/2022 Calcular as adições e subtrações na folha de 
trabalho (abaixo, no final do cronograma) e 
colorir de acordo com a legenda de resultados. 
Tirar foto do trabalho e postar na plataforma 
Iônica. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 28/04/2022 Estudar na apostila, páginas 108,110 a 118, 124, 
126, 129, 134, 136, 138, 139 e 142 (figuras 
geométricas espaciais, adição e subtração). 

 

1º BIMESTRE –                            PROFESSOR: Ceres                 TURMA: 2º ano 

Disciplina: Português 
   

AVALIAÇÕES DATAS CONTEÚDOS 

AV1 

 

29/03/2022 Estudar na apostila, páginas 14 a 19, 22 a 28 
(alfabeto: vogal e consoante, letras maiúsculas e 
minúsculas e ordem alfabética), texto e 
interpretação de texto. 

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

14/03/2022 O aluno deve escolher junto com a família uma 
cantiga de roda. Depois escrever a cantiga em 
uma folha de papel almaço e fazer um desenho 
para ilustrar. O trabalho deve ter uma capa com 
nome do colégio, título do trabalho e nome do 
aluno. Tirar foto e postar na plataforma Iônica. 

TB2  

 

19/04/2022 Realizar a atividade da apostila, páginas 67 e 68. 
O aluno vai escrever uma carta simples para um 
amigo da sala e enviar pelo correio. Cada aluno 
informará o endereço para essa atividade. Tirar 
foto da carta escrita, do envelope preenchido, do 
aluno colocando a carta no correio e postar na 
plataforma Iônica. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 26/04/2022 Estudar nas páginas 31 a 43, 47 a 52, 60 a 64, 
69 a 72 (Texto e interpretação de texto: poema – 
sílaba, separação de sílaba, dicionário, letras F e 
V, D e T, P e B). 

 

 



 
 

 


