PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE TESTES – 1º BIMESTRE - 2º ANO/EF
08/03- 5ªfeira
Teste de
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de texto.
Alfabeto maiúsculo e minúsculo.
Ordem alfabética.
Sílaba/ Letra
Ortografia

09/03- 6ªfeira

12/03- 2ªfeira
Teste de
Matemática
Sequência numérica até 100.
Escrita dos numerais até 30.
Ordem crescente e decrescente.
Igual ou diferente (= ou =)
Cálculos e problemas envolvendo
adição e subtração.

Trabalho de Arte
Trazer lápis de cor
Valor: 1,0

14/03- 4ªfeira
Trabalho de Redação
Ordenação de sílabas para
formar palavras.
Ordenação de palavras para
formação de frases.
Memória visual (formação de
frases a partir de palavras e
cenas )
Valor: 5,0 pontos

ACOMPANHE AS DATAS DAS PRÓXIMAS AVALIÇÕES:

16/03 – 6ªfeira
Trabalho de Arte
Trazer:
- Uma caixa de sapato
encapada de branco.
- Material de sucata:
paetês, botões, pedaços
de lã, forminhas de doce,
adesivos, retalhos de
emborrachado...
Obs.: A caixa será
transformada em bolo
para homenagear o Pio XI

e o material será usado
para decorar. Valor: 3,0

Valor: 2,5

19/03 – 2ªfeira
Trabalho de Língua
Portuguesa
Interpretação do livro
paradidático A minhoca
Dorminhoca
Sem consulta/Valor: 5,0

Trabalho de Arte
Trazer um par de meia
de adulto, 10 folhas de
jornal, cola e hidrocor.
Valor: 2,0

20/03 – 3ªfeira
Trabalho de Língua
Portuguesa
Estudar o alfabeto
(palavras iniciadas
com cada letra)
Valor: 2,5

26/03 – 2ªfeira
Geografia
Entrega do trabalho sobre os
diferentes tipos de moradia.
Valor: 2,5

História
Represente as etapas da vida do
aluno utilizando 4 cópias de
fotos. Abaixo de cada foto deve
conter o registro da idade do
aluno e descrição do momento do
registrado.
Valor: 2,5

Ciências
Entrega do trabalho sobre as
estações do ano.
Valor: 2,5
Obs.: Aguardar folhas respectivas às disciplinas

27/03 – 3ªfeira
Trabalho de Arte
Trazer: lápis de cor,
giz de cera, uma
casca de ovo (lavada
e seca).
Valor: 2,5

28/03 – 4ªfeira
Trabalho de
Matemática
Estudar adição e
subtração.
Valor: 2,5

