
 

 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1– VALOR: 3,0 (três pontos) 
PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

 
30/01 a 
17/05 

 
 
 

Português / 
Redação, 

Matemática 
História / 

Geografia e 
Ciências 

Projeto interdisciplinar “Eu e o meio” (viver em família, convivências e 
aprendizagens, trânsito) – atividades contemplando produção textual, jogos, 
trilhas, cartazes, experiências.  
Realização: classe e casa. As atividades propostas para casa serão 
encaminhadas pela agenda. 

Inglês Unit 1: Why is school important? 

AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR: 10,0 (dez pontos) 
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 
23/04 

 
Redação 

 
Produção textual: Reconto. 

 
26/04 

 

Ciências 
 

Capítulo 2: Vida de animais: Diversidade de animais; Um animal de estimação; 
Animais com pelos; Animais com penas; Os peixes; Anfíbios: animais de pele 
lisa; Répteis: animais que se arrastam na terra. 
 Capítulo 4: Água, luz e plantas: Plantas; A importância da água para as 
plantas; A importância da luz para as plantas.  
Capítulo 5: Relações entre os seres vivos: Relações das pessoas com outros 
seres vivos; Relações entre plantas e solo; Relações entre plantas e animais. 

 

       AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2 – Simulado Interdisciplinar = 6,0 (seis pontos)  
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

08/04 
Língua 

Portuguesa / 
Redação 

Capítulo 1: Criando e recriando palavras: Interpretação de texto; Alfabeto, 
vogal e consoante; Tipos de letra. 
Capítulo 2: Diferentes somos todos: Separação de palavras em sílabas; 
Sinônimo e antônimo. 
Produção textual: Capítulos 1 e 2: Verbete de dicionário; Regras de 
convivência. 

 
 

10/04 Matemática 
 

Capítulo 1: Números por todo lado: Os números no cotidiano; As funções 
sociais dos números (quantificar, codificar, medir e ordenar); Leitura, escrita e 
comparação de números naturais; Construção de sequências.  
Capítulo 3: Somar e subtrair números naturais: Problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e subtração; Tabelas simples, gráficos e 
colunas. 

 
 
 
 
 

12/04 

Geografia 

Capítulo 1: Diferentes ruas: Rua, lugar de convivência e de circulação; Ruas de 
diferentes tipos; Trabalhos que as pessoas realizam na rua; Outras atividades 
que podem ser realizadas na rua; Ruas de dia e de noite.  
Capítulo 2: A transformação das ruas: Mudar para melhorar; Ruas acessíveis a 
todos. 

Ciências 

Capítulo 1: Profissão: cientista: Como um cientista trabalha?; A maneira 
científica de conhecer; Investigando o mofo do pão.  
Capítulo 3: Vida das plantas: Etapas de vida das plantas; Germinação das 
plantas; Partes da planta; Frutos que nos servem de alimento; Outras partes 
das plantas que nos servem de alimento. 

História 

Capítulo 1: Viver em família: Famílias; Alguns membros da família; Os 
significados de família também mudaram; As funções da família.  
Capítulo 5: Conviver no trânsito: Os meios de locomoção: uma história; As 
regras sociais e as leis de trânsito; Trânsito: uma responsabilidade sobre si e 
sobre o outro; Trânsito consciente. 

 Horário de 
aula 

 
Inglês 

 
Unit 1: Why is school important? 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E CONTEÚDOS DO I TRIMESTRE 
  SEGMENTO: FUNDAMENTAL I        ANO LETIVO: 2019       SÉRIE: 2o ANO 



 

OBSERVAÇÕES:  
1. FERIADOS E RECESSOS: Carnaval: 28/02 a 06/03; Páscoa: 18/04 e 19/04; Dia do trabalho: 01/05. 
2. 2ª CHAMADA - A inscrição deverá ser feita na Recepção da Escola pelo responsável do aluno, mediante a apresentação de 

atestado médico ou de justificativa por escrito até 48h após a falta, através do preenchimento do requerimento e 
pagamento da taxa correspondente a 10% do valor da parcela mensal (valor normal), por disciplina.  
A responsabilidade pela inscrição para 2ª Chamada é da família e não do Colégio Omega.  A ausência à 2ª Chamada 

implicará na atribuição da nota zero na respectiva avaliação sem prévia comunicação à família. 

O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/05 
 

 
História 

 
 

Capítulo 2: Escolas: convivências e aprendizagens: A importância da escola; 
Por que vamos à escola?; Escolas no Brasil; Organizando a escola.  
Capítulo 3: Viver em comunidade: Muitos tipos de comunidade; O que mantém 
os indivíduos unidos; As diferenças entre as comunidades; Comunidades 
virtuais; Formas de registro das comunidades ao longo da história; Membros da 
família. Capítulo 4: Viver em diversas épocas: Aprender com os idosos; Os 
idosos em diferentes sociedades; O crescimento da população idosa no Brasil; 
Memórias e história; Dia Internacional e Nacional do Idoso. 

10/05 
 

Língua 
Portuguesa 

Capítulo 3: Revendo atitudes: Interpretação de texto; Letra inicial maiúscula; 
Segmentação de frases e textos em palavras;  
Capítulo 4: Você conhece essa campanha?: Palavras de sentido contrário 
(formação de antônimo pelo acréscimo de prefixos);  
Capítulo 5: Crescendo um pouco mais: Organização das partes do texto. 

14/05 Geografia 

Capítulo 3: A rua é nossa: Rua: lugar de todos; Localizando elementos da rua; 
Resolução de conflito.  
Capítulo 4: Localização e representação de ruas: Pontos de referência; 
Quarteirão; Maquete.  
Capítulo 5: Representação das ruas e seus elementos: Olhando por outras 
perspectivas; Olhando de cima, de frente e de lado; Fotografias em diferentes 
tipos de visão; Os elementos das ruas nos diferentes tipos de visão. 

17/05 Inglês 
Unit 2: How do you plan your time?  
Unit 3: What makes a balanced meal? 

22/05 Matemática 

Capítulo 2: Contagens e agrupamento: Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais; Composição e decomposição de números 
naturais (unidade, dezena e centena); Uso do calendário.  
Capítulo 4:  Na medida certa!: Intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e ordenação de datas; Medidas de massa e de 
capacidade; Sistema Monetário Brasileiro.  
Capítulo 5: Um mundo de formas: Pontos de referência e indicação de 
mudanças de direção e sentido; Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera); Figuras geométricas planas, 
reconhecimento e características. 

2ª CHAMADA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

  DATA DIA DISCIPLINA 

27/05 Segunda-feira Língua Portuguesa 
/ Redação 

28/05 Terça-feira Matemática 

29/05 Quarta-feira Ciências / Inglês 

30/05 Quinta-feira História / Geografia 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

  DATA DIA DISCIPLINA 

10/06 Segunda-feira Língua Portuguesa 
/ Redação 

11/06 Terça-feira História / Geografia 

12/06 Quarta-feira Ciências / Inglês 

13/06 Quinta-feira Matemática 

 


