
 

 
Conteúdos – AVALIAÇÃO ABRANGENTE 

3º trimestre - 2º Ano A, B e C 
 
Ciências (19/11/2019) 
 
 Os estados físicos dos materiais. (Livro, páginas 108 e 109). 

Compreender que na natureza os materiais podem ser encontrados em três estados 
físicos: sólido, líquido e gasoso. 

 Os materiais naturais. (Livro, páginas 110 e 111). 
Reconhecer materiais naturais e seus usos. 
Compreender que os materiais naturais podem ser de origem vegetal, animal ou 
mineral. 

 Materiais de origem vegetal. (Livro, páginas 112 e 113). 
Reconhecer materiais de origem vegetal. 

 Usos dos materiais de origem vegetal. (Livro, páginas 114 e 115). 
Compreender que os materiais de origem vegetal podem ser utilizados de diferentes 
maneiras, tais como: Construções, na fabricação de combustíveis e na indústria. 

 Os materiais artificiais. (Livro, páginas 116 e 117). 
Entender que os materiais artificiais são obtidos de materiais naturais. 

 A tecnologia de materiais. (Livro, páginas 122 a 125). 
Reconhecer a importância das invenções para a humanidade. 
Relacionar a tecnologia ao desenvolvimento dos materiais. 

 Cuidado com os materiais. (Livro, páginas 128 a 133). 
Compreender que alguns objetos e materiais têm características que podem oferecer 
riscos para as pessoas. 
 

Português (20/11/2019) 
 
 Leitura e interpretação de texto. 

Ler e interpretar texto. 
 Adjetivo. (Gramática, páginas 192 a 197). 

Compreender que adjetivo é uma palavra que acompanha o substantivo e indica 
qualidade. 

 Masculino e feminino. (Gramática, páginas 202 a 206) 
Reconhecer e aplicar os conceitos de masculino e feminino. 

 Singular e plural. (Gramática, páginas 210 a 217) 
Reconhecer e aplicar os conceitos de singular e plural. 

 Aumentativo e diminutivo. (Gramática, páginas 221 a 224) 
             Compreender os conceitos de aumentativo e diminutivo. 

Escrever o aumentativo e o diminutivo de alguns substantivos.  
 Verbo. (Gramática, páginas 230 a 235) 

Compreender que verbos são ações que realizamos. 
Reconhecer diferentes verbos que representam ações. 

 Ortografias:  
 AL, EL, IL, OL e UL (Gramática, páginas 198 a 201) 

Escrever corretamente palavras com AL, EL, IL, OL e UL. 
 AZ, EZ, IZ, OZ e UZ (Gramática, páginas 207 a 209) 

Escrever corretamente palavras com AZ, EZ, IZ, OZ e UZ. 
  AS, ES, IS, OS e US (Gramática, páginas218 a 220) 

Escrever corretamente palavras com AS, ES, IS, OS e US. 



 

 
 
Inglês (21/11/2019) 
 

 Unidades 7 e 8: 

- Comidas e bebidas. 
- Verbo LIKE (Forma afirmativa e negativa: I like /I don’t like). 
- Números 11-20. 
- Verbo HAVE (Forma afirmativa e negativa: I have/I don’t have). 
- Brinquedos. 
 
História (22/11/2019) 
 
 Profissionais da comunidade. (Livro, páginas 108 e 109). 

Reconhecer profissionais comuns à comunidade. 
  Quem trabalha para produzir tudo de que você precisa? (Livro, páginas 110 e 111).  

Relacionar diferentes atividades profissionais, reconhecendo a importância do trabalho 
para a vida em comunidade. 

 Profissões do passado. (Livro, páginas 114 a 117). 
Conhecer algumas profissões comuns no passado que já não existem atualmente. 

 Trabalho e meio ambiente. (Livro, páginas 120 e 121). 
Reconhecer que o trabalho humano tem consequências sobre o meio ambiente. 

 Impactos ambientais na cidade. (Livro, páginas 122 e 123). 
Compreender que impactos ambientais são alterações no meio ambiente causadas por 
atividades humanas. 

 
Geografia (25/11/2019) 
 
 Viver na floresta amazônica. (Livro, páginas 106 a 109). 

Conhecer características da floresta amazônica. 
 O modo de vida das pessoas e a natureza. (Livro, páginas 112 e 113). 

Compreender que os seres humanos alteram a natureza de acordo com seu modo de 
vida. 

 As atividades de trabalho no campo e na cidade. (Livro, páginas 114 e 115). 
Compreender os conceitos de agricultura, pecuária e extrativismo. 

 As atividades de trabalho na cidade. (Livro, páginas 116 e 117). 
Compreender e aplicar os conceitos de indústria, comércio e prestação de serviço. 

 Atividades humanas e problemas ambientais. (Livro, páginas 118 e 119). 
Reconhecer alguns problemas ambientais decorrentes das atividades humanas. 

 Problemas ambientais no campo e na cidade. (Livro, páginas 120 e 121). 
Identificar problemas ambientais no campo e na cidade. 

 Evitando o desperdício de água. (Livro, páginas 122 e 123). 
Reconhecer atitudes que contribuam para a economia de água.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Matemática (26/11/2019) 
 
 Metade (Livro, páginas 204 e 205). 

Resolver situações envolvendo as noções de dobro e metade. 
 Terça parte (Livro, páginas 206 e 207). 

Resolver situações envolvendo as noções de triplo e terça parte. 
 Figuras geométricas planas / Triângulo, círculo e esfera (Livro, páginas 218 e 219) 

(Livro, páginas 220 a 223). 
Reconhecer figuras geométricas planas por meio de suas características: retângulo, 
quadrado, triângulo e círculo. 

 Comparações (Livro, páginas 226 e 227). 
Comparar figuras geométricas planas: retângulo, quadrado, triângulo e círculo. 

 Representar e interpretar dados em tabelas e gráficos (Livro, páginas 232 e 233). 
Ler, interpretar e comparar dados apresentados por meio de tabelas. 

 
 


