
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV DO 1º TRIMESTRE/2019 – 2º Ano    

 
 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS) 

Linguagens  
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

15/4 /19 

(Segunda-feira ) 

Leitura e interpretação de texto. 

Alfabeto: vogais consoantes páginas 21 a 23; 

Ordem alfabética páginas 34 a 37; 

Sinais de pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação e ponto de interrogação) páginas 

47 a 49; 

 

Ciências humanas e 
naturais 

 

CIÊNCIAS 

17/ 4  /19 

      (    (Quarta-feira ) 

 

Eu estou crescendo páginas. 10 e 11. 

A dentição das crianças páginas. 14 a 20. 

Reconhecer os cheiros e sabores páginas. 24 a 

26. 

GEOGRAFIA 

 

Como é a minha escola páginas 10 e 11 

Minha sala de aula páginas. 16 a 17 

As escolas são diferentes páginas 24 a 27 

 

HISTÓRIA- 

 

Crianças de todos os lugares páginas 10 a 13 

O que fazemos no dia a dia? páginas 14 a 17 

Crianças em outros tempos páginas 20 a 23 

 

  
 
 
 
 

Matemática 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
 
 

24/ 4 /19 

(Quarta-feira) 

- Os números estão estão por toda parte 

página: 11. 

- As formas estão em todo lugar página: 

13. 

- Observando as formas páginas: 14 e 15. 

- Adição páginas: 34 e 35. 

- Que dia é hoje? páginas 41 e 42. 

- Número, número por escrito, dezenas e 

unidades página: 54. 
 
 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova 
cobra o mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 
 

ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após o 
dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola.  
A avaliação em segunda chamada, AV 1° trimestre, será realizada no dia 30/04/2019, no turno oposto a aula do estudante. 
 

Bons estudos! 

 

 


