ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES – I TRIMESTRE – 2º ANO A e B
Educadoras: Danielle Mendes
EMISSÃO: Ceilândia/DF, quarta-feira, 11 de abril de 2018.

26/04 – QUINTA-FEIRA

27/04 – SEXTA-FEIRA

02/05 – QUARTA-FEIRA

03/05 – QUINTA-FEIRA

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

PORTUGUÊS

CIÊNCIAS

MATEMÁTICA

- Tipos de plantas;
- Plantas em diferentes ambientes;
- Plantação (horta, jardim e pomar);
- Germinação e respiração das
plantas;
- Partes de uma planta;
- Alimentos de origem animal e
vegetal;
- Cuidado e higiene com os
alimentos.

- Composição e decomposição de um
número;
- Números ordinais;
- Números pares e ímpares, dúzia e
meia dúzia, dezena e meia dezena.
- Situação problema com adição
(simples e com reagrupamento).

- Documentos;
- Ser criança em outras épocas;
- Brincadeiras;
- Representação e localização de
um lugar.

-Leitura e interpretação textual;
- Letra inicial maiúscula;
- Ordem alfabética;
- Dicionário;
- Separação Silábica;
- Ortografia: M antes de P e B;

Observações:









Estudar sempre pelo livro e atividades do caderno entre outros materiais e recursos que venham agregar conhecimento.
Não haverá alteração no horário de aula durante esse período;
Trazer o material da disciplina da avaliação do dia seguinte, para estudo em sala, assim como o dicionário;
De preferência que o(a) aluno(a) faça a avaliação de acordo com o previsto em roteiro, evitando assim, que o mesmo tenha que fazê-la em outro momento e sem as devidas
orientações do(a) educador(a). Se possível for, faltar em último caso;
Se por alguma eventualidade, o(a) aluno(a) precisar se ausentar após a avaliação, o responsável deve comunicar à coordenação com antecedência por meio da agenda ou
pessoalmente;
Aqueles que perderem uma ou mais avaliação terão um novo calendário para realização da(s) mesma(s). Aguardar comunicado na agenda;
O uniforme em dias de prova também é de uso obrigatório. Na sexta-feira, dia 27/04, os alunos do 2º A/B e 3º A/B não terão as aulas de jazz e judô.
Não esqueça a garrafa com água evitando assim, saídas constantes de sala;

LEMBRAMOS QUE:
30/04
01/05
07/05
11/05

– Recesso escolar
– Feriado – Dia do trabalhador
– Início do II trimestre
– Entrega de notas

