
 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS DOMICILIARES EF 3º TRIMESTRE - 2020 
2º ano I Anos Iniciais - Ensino Fundamental 

 
Professores: Dionéia, Taiana, Tailize e Verena. 

 
Estimada família, 
 
Com o objetivo de organizarmos um processo sensível de avaliação, para completude do 3º trimestre letivo de 2020, tendo em 
vista o cenário vivido, organizamos o seguinte processo de revisão de conteúdo, avaliação e processo de entrega destas atividades. 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DE REVISÃO DO 
CONTEÚDO   

CONTEÚDO DA 
AVALIAÇÃO 

DATA DE APLICAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

FORMA DE ENTREGA   

Artes               
 

19/11 
Live de revisão 

Criação de 
Personagem. 
Significado das Cores. 
Obras do artista Van 
Gogh.  

          
 
 

26/11 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 26/11, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 26/11. 
 
 

 



 

 

 

Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11 
Live de revisão 

 

- Diferentes maneiras 
de se comunicar. 
- Os meios de 
comunicação. 
 
 
*Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade III do livro de 
Geografia. 

 
03/12 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 03/12 para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 03/12. 

 

História  
30/11 

Live de revisão 
 
 

- Memória e história. 
- Documentos e 
registros pessoais. 
 
 
*Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade III do livro de 
História. 

 
03/12 

 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 03/12, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 03/12.  
 

 

Ciências  
1/12 

Live de revisão 
 
 

- Relações entre os 
componentes do 
ambiente. 
- Os seres vivos se 
relacionam entre si. 
- O ser humano 
percebe e modifica o 
ambiente. 

 
04/12 

 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 04/12, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 

 



 

 

 

 
 *Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade III do livro de 
Ciências. 

do dia 04/12. 
 

 
Matemática 

 
 

 
07/12 

Live de revisão 

 
- Algumas ideias da 
multiplicação. 
- Mais multiplicações. 
- Medidas de 
comprimento. 
- Medidas de massa e 
de capacidade. 
- Medidas de tempo. 
 
*Os conteúdos 
encontram-se nas 
Unidades V e VI do livro 
de Matemática. 
 

 
09/12 

                                

 
Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 09/12, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 09/12.  
 

 

 
 
 
 

Língua Inglesa 

 

  
                

 
 

03/12 
Live de revisão 

   
 
- Vocabulário de 
roupas. 
- Vocabulário de cores. 
- Vocabulário de 
animais.  
 

 
 
 
 

10/12 

 
Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 10/12, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 

 



 

 

 

*Os conteúdos 
encontram-se nas 
Unidades V e VI do livro 
de Língua Inglesa. 

poderá ser feito até às 21h 
do dia 10/12. 
 

 
Educação 

Física 

 
10/12 

Live de revisão 

 
- Brincadeiras. 

 
11/12 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
8h do dia 11/12, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 11/12. 
 

 

 

 
 

Língua 
Portuguesa 

 
                

11/12 
Live de revisão 

- Leitura e 
compreensão textual. 
- Parágrafo. 
- Aumentativo e 
diminutivo. 
- Palavras com H inicial. 
Palavras com CH, LH, 
NH. 
- Palavras com M ou N. 
 
*Os conteúdos 
encontram-se nas 
Unidades VI e VII do 

 
 

Lives individuais 
14/12 
15/12 
16/12 

No momento da realização 
da avaliação na live será 
feita a correção. 
 
 

 



 

 

 

 

livro de Língua 
Portuguesa. 


