CENTRO DE ESTUDO E APRENDIZAGEM INTEGRAL

1ª Atividade Avaliativa
Conteúdo Programático – 2ª ano/9.

Aluno: _______________________________________________
Português (17/04/2017)
-Produção de texto
-Ditado
-Interpretação de texto
-Alfabeto, vogal e consoante (cap. 1)
-Tipos de letra e emprego do r e rr
(cap.2)
-Sinônimos e antônimos e ordem
alfabética (cap.3)
-Letra inicial maiúscula (cap.4)
-Parágrafo e sinais de pontuação
(cap.5)

Matemática (18/04/2017)
-Sequência e ordem numérica (cap.1)
- A dezena (cap.2)
- Adição e subtração (cap.3)
-Medidas:
Tempo, Massa, comprimento e
capacidade (cap.4)
- Espaço e forma: Orientação e
localização,
formas
geométricas
planas e espaciais. (cap.5)

Geografia (19/04/2017)
Capítulo 1: Diferentes lugares e
pessoas.
Capítulo 2: Os diferentes tipos de
moradia.
Capítulo 3: A planta da sua casa.
Capítulo 4: Moradias: Um direito de
todos
Capítulo 5: Localizando a escola.

Inglês (20/04/2017)
Capítulo 1: dizer hello e se
apresentar;
Capítulo 2: dizer good bye e
perguntar como vai
Capítulo 3: sentimentos para
responder como esta se sentindo
Capítulo 4: membros da família
Capítulo 5: números de 1 a 10.
Pergunta e resposta de idade.

História (20/04/2017)
Capítulo 1: Semelhanças e diferenças
Capítulo 2: O tempo passa.
Capítulo 3: Hora de brincar.
Capítulo 4: Ser criança.
Capítulo 5: Casa: Onde tudo começa.

Ciências (24/04/2017)
Capítulo 1: Diferentes ambientes:
aquáticos e terrestres
Capítulo 2: Os seres vivos
Capítulo 3: O ar á sua volta
Capítulo 4: Água, fonte de vida.
Capítulo 5: O lixo e a reciclagem.
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