
 

     CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES – 2ª ETAPA/ 2020 
Período- 01/07/2020 a 26/09/2020 

Segmento: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 Coordenação Pedagógica - Patrícia Roberto Ribeiro 
 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 2º ano 
 

Prezado(a), 

Atente-se para as datas das Avaliações Individuais referentes à 2ª Etapa Letiva de 2020. 

INSTRUMENTO 

AVALIATIVO 

COMPONENTE CURRICULAR DATA 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 1- AI 1 

 

Instrumentos variados de Avaliação, de 
acordo com o Planejamento do(a) Docente;  

 

Até 25/09/2020 (Sexta-Feira) 

AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

MATEMÁTICA 

Sequências  numéricas, ordem crescente, ordem 
decrescente, decomposição de números (Dezenas 
e Unidades), problemas envolvendo cálculos de 

adição e de subtração, horas no relógio de 
ponteiros, números ordinais, escrita por extenso. 

 15/09/2020 (Terça-feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 – 

 AI 2 AI3 

CIÊNCIAS 

Capítulo 4: 

Recursos para a vida – Os seres vivos se 
relacionam – Recursos fornecidos por 
componentes ambientais não vivos. 

  (Páginas 94  a  121). 

16/09/2020 (Quarta-Feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de texto narrativo 
(um conto). Pontuação (frases interrogativas, 

exclamativas e declarativas), sinônimos e 

antônimos, letra M  e letra N antes de 
consoantes, divisão silábica. 

17/09/2020 (Quinta-Feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

HISTÓRIA 

Capítulo  4: 

As famílias e suas histórias  

(Páginas 86  a  113). 

18/09/2020 (Sexta-Feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

GEOGRAFIA 

Capítulo 4:  

Bairro: Lugar de vivência e de convivência  
(Páginas  91 a 127). 

21/09/2020 (Segunda-feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

LÍNGUA INGLESA 

Avaliação na Plataforma MOODLE 

Conteúdo: Capítulos, 3 e 4. 

22/09/2020 (Terça-feira) 

AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

FILOSOFIA 

Conteúdos trabalhados nas videoaulas e 

atividades remotas nos meses: julho/agosto 
e setembro. 

23/09/2020 (Quarta-Feira) 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 2 –  

AI 2 AI3 

ENSINO RELIGIOSO / EDUCAÇÃO 
SOCIOEMOCIONAL 

 Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Projeto Institucional - Educação e Amor: 
fundamentos para um mundo melhor. 

24/09/2020 (Quinta-Feira) 

   

 
 
 



 

Importante! 

 Quanto à AI1, esta será agendada pelo Professor(a) com o(a) aluno(a) e ponderada 

processualmente. 

 O agendamento da(s) AC(s) será realizado previamente pelo Professor(a) com o(a) 

aluno(a). 

 O(a) Aluno(a) que não realizar quaisquer dos instrumentos avaliativos, seja AI ou AC, 
deverá solicitar a segunda chamada na Secretaria do CAOP. 

 Data para realização das avaliações: 15/09 a 25/09. 

 Data das entrega das avaliações impressas no Colégio: até o dia 29/09 ou via e-mail: 

2anoef1@arquidiocesano.com 

 

 
 

  Atenciosamente, 

 

Patrícia Roberto Ribeiro 

Coordenação Pedagógica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 
ESPECIAL - 

AIE (2ª CHAMADA) 

 
 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

28/09/2020 (Segunda-feira) 
 
8h às 9h 

9h às 10h 

10h às 11h 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 
ESPECIAL - 

AIE (2ª CHAMADA) 

 
 

HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

LÍNGUA INGLESA 

29/09/2020 (Terça-feira) 
 
8h às 9h 
9h às 10h 
10h às 11h 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL 

ESPECIAL -AIE (2ª 

CHAMADA) 

 
 

FILOSOFIA 

ENSINO RELIGIOSO /  
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL   

30/09/2020 (Quarta-feira) 
 
8h às 9h 

9h às 10h 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL DE 
RECUPERAÇÃO- 

AIR 

 
 

MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS  

20/10/2020 (Terça-feira) 
 
8h às 9h30 
9h30 às 11h 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL DE 
RECUPERAÇÃO- 

AIR 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
HISTÓRIA 

21/10/2020 (Quarta-feira) 
 
8h às 9h30 
9h30 às 11h 

AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL DE 
RECUPERAÇÃO- 

AIR 

 

 
GEOGRAFIA 

LÍNGUA INGLESA 

22/10/2020 (Quinta- feira) 

 
8h às 9h30 
9h30 às 11h 

AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL DE 
RECUPERAÇÃO- 

AIR 

 
 

FILOSOFIA 
ENSINO RELIGIOSO /  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL   

28/05/2020 (Sexta-feira) 
 
8h às 9h30 
9h30 às 11h  

mailto:2anoef1@arquidiocesano.com


 
Aos pais e/ou responsáveis pelos (as) alunos (as) do 2º Ano do Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais 
Assunto: Atividades Avaliativas Individuais (AI2 e AI3) 
 
     A intencionalidade pedagógica das aulas e atividades remotas vem se configurando como um 

grande desafio para todos nós, educadores, estudantes e famílias.  Neste cenário, muitas adaptações 

foram necessárias para que toda a comunidade escolar conseguisse manter a qualidade no processo 

de ensino e aprendizagem.  

    Continuando a formação das nossas crianças, mantendo-as motivadas e envolvidas na construção 

dos conhecimentos, chegamos a mais um momento de verificação das habilidades desenvolvidas, para, 

assim, darmos continuidade aos trabalhos e contemplarmos a sistematização das aprendizagens. 

      Para tal verificação, os (as) alunos (as) do 2º Ano realizarão as Atividades Avaliativas Individuais 

(AI2 e AI3), observando as seguintes orientações: 

• Cada Atividade Avaliativa deve ser realizada de acordo com a data proposta para tal (ver 

horário). 

• Um adulto e/ou responsável deve promover um momento e um espaço adequados à realização 

da Atividade Avaliativa, evitando distrações ou interrupções que possam, ocasionalmente, tirar a 

atenção da criança. 

• Programar o melhor horário do dia, dentro da rotina do lar, para a realização da Atividade 

Avaliativa. 

• A Atividade Avaliativa pode ser impressa, em casa, para o (a) aluno (a) resolvê-la, nas folhas. 

• A Atividade Avaliativa pode ser visualizada, na Plataforma, e os registros das respostas feitos 

em uma folha de papel almaço ou outra, previamente reservada e preparada para tal (com a 

identificação do (a) aluno (a), a data e o Componente Curricular). 

• Se a família quiser, poderá procurar a Atividade Avaliativa no CAOP, pela manhã, de 8h às 10h, 

solicitando a impressão da mesma. 

• Antes que a criança inicie a resolução das questões, peça-lhe que faça uma leitura de toda a 

Atividade Avaliativa. Esclareça as possíveis dúvidas em relação ao vocabulário (palavras ou verbos de 

comandos). 

• Pronto! A partir desse momento, deixe o (a) seu (a) filho (a) realizar toda a Atividade Avaliativa.  

 

    Para os senhores pais e/ou responsáveis, esse será também um momento de verificação do 

desempenho de sua criança. Estimule-a, coloque-a confiante e tranquila para fazer tudo com 

autonomia! 

    Para a correção das Atividades Avaliativas, será necessário levá-las ao CAOP, observando as datas 

indicadas, em um envelope ou plástico, com a devida identificação do (a) aluno (a), turma e professor 

(a). 

       Data para entrega das Atividades Avaliativas resolvidas: até dia 29 de setembro, no CAOP, de 8h 

às 10h ou via email: 2anoef1@arquidiocesano.com. 

          Contando sempre com vocês, já agradeço! 

                                                                                   
                                                             Nilde Marisa de Moura 


