
                                   

 
Conteúdos das Avaliações Individuais  
Instrumento avaliativo (AI2) – 1ª etapa 

 
Turma: 2º ANO – EF Anos Iniciais 
 

Filosofia Atividades e conteúdos trabalhados no Portfólio na 1ª etapa. 

Língua Portuguesa Leitura de texto instrucional - receita culinária. Emprego de letra 
inicial maiúscula em nomes próprios de pessoas, lugares e início de 
frases. O nosso alfabeto, vogais e consoantes. Ordem alfabética. 

Língua Inglesa Capítulo 1 , número 0 a 10 e atividades complementares do 
caderno. 

Ensino Religioso / Educação 
Socioemocional 

Campanha da Fraternidade 2020 e regras de convivência. 

Matemática Os números no nosso dia a dia e o que significam.  Escrita de 
números até 50, em ordem crescente ou decrescente. Números que 
representam quantidades, até 50. Situação problema envolvendo 
leitura de tabela. Dezena e meia dezena. 

História  Capítulo 1: "Todo  mundo  tem  história" - 
 Textos  e  atividades do nosso livro didático, páginas 02 a 21. 

Geografia Capítulo 1: "Quem sou eu e como sou?" - Textos  e  atividades do 
nosso livro didático, páginas 02 a 24. 

Ciências  Capítulo 1: "Plantas e Animais" - Textos e atividades do nosso livro 
didático, páginas 02 a 24. 
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