
 

 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS DOMICILIARES EF I 1º TRIMESTRE 2021 
2º ano I Anos Iniciais - Ensino Fundamental 

 
Professoras: Camila, Taiana, Tailize e Verena 

 
Estimada família, 
 
Com o objetivo de organizarmos um processo sensível de avaliação, para completude do 1º trimestre letivo 
de 2021, tendo em vista o cenário vivido, organizamos o seguinte processo de revisão de conteúdo, avaliação 
e processo de entrega destas atividades. 
 
Obs: Os estudantes serão avaliados individualmente e em tempo real, na live, nos componentes de Língua 
Portuguesa e Matemática, conforme os dias informados no quadro a seguir. Os dias e horários estabelecidos 
para cada estudante realizar sua avaliação individual, será anexado no planejamento da semana e também 
postado no Marista Virtual 3.0. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 

DATA DE REVISÃO DO 
CONTEÚDO   

CONTEÚDO DA 
AVALIAÇÃO 

DATA DE APLICAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

FORMA DE ENTREGA  

 
 

Ciências 

 
19/4 

Live de revisão 
(SEGUNDA-FEIRA) 

 
 

- Seres vivos. 
- Componentes não 
vivos. 
- Ambientes e seus 
componentes. 
- Ambientes aquáticos 
e ambientes terrestres. 
- O Sol como fonte de 
luz e calor. 
- A presença do ar. 
- Percebendo a 
existência do ar. 
- O ar que respiramos. 
- A água.  
- O solo.  
 
 *Os conteúdos 
encontram-se na 

 
24/4 

(SÁBADO) 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 24/4, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 14h 
do dia 24/4. 
 



 

 

 

 

 

Unidades I e II do livro 
de Ciências. 

 
 

Matemática 
 
 

 
22/4 

Live de revisão 

- Os números até 100. 
- A dezena. 
- As dezenas inteiras. 
- Números ordinais. 
- Números pares e 
números ímpares. 
- Adição (algoritmo 
usual). 
- Subtração (algoritmo 
usual). 
- Sequências. 
 
*Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade I do livro de 
Matemática. 
 

 
Lives individuais 

 
28/4 
29/4 
30/4 

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

 
Educação 

Física 
 

 
26/4 (turmas 21,24 e 23) 

e 28/4 ( turma 22) 
Lives de revisão 

 
Ginástica 
Possibilidades de 
Movimento. 

 
3/5 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 3/5, para que o 
estudante responda ao 



 

 

 

 

 

 
 

 questionário com 
tranquilidade, a realização e 
envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 3/05. 
 

 
 

Artes 

              
 

27/4 (turma 22) 
28/4 ( turmas 24 e 21) 

29/5 ( turma 23) 
Lives de revisão 

 
- Técnicas artísticas 
trabalhadas em live. 
- Representação da 
figura de animais na 
História da Arte. 
 

 

          
 

5/5 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 05/05, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 21h 
do dia 05/05. 
 
 

 
 

 
Língua Inglesa 

 

     
 

3/5 ( turma 22) 
4/5 (turmas 21 e 24) 

7/5 (turma 23) 
 

Lives de revisão 

Unidade 1 
-  Vocabulário dos 
membros da família. 
 
Unidade 2 
- Vocabulário dos 
brinquedos. 

 
 

 
11/5 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 11/05, para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 



 

 

 

 

 

 
- Atividade oral  com 
apresentação das 
pessoas da família . 
Será  realizada durante 
as aulas síncronas. 
 
 

poderá ser feito até às 21h 
do dia 11/05. 
 

 
 

Geografia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10/5 

Live de revisão 
(SEGUNDA-FEIRA) 

- Meu pedaço, meu 
lugar. 
- Construção de 
moradias. 
 
*Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade I do livro de 
Geografia. 

 
15/5 

(SÁBADO) 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 15/05 para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização 
e envio do questionário 
poderá ser feito até às 14h 
do dia 15/05. 

 
 

História 

 
10/5 

Live de revisão 
(SEGUNDA-FEIRA) 

 

- Minha rua, meu 
bairro. 
- O convívio entre as 
pessoas. 
Documentos pessoais. 
 

 
15/5 

(SÁBADO) 

Google I Formulário. 
Os links serão liberados às 
9h do dia 15/05 para que o 
estudante responda ao 
questionário com 
tranquilidade, a realização e 



 

 

 

 

 

 *Os conteúdos 
encontram-se na 
Unidade I do livro de 
História. 

envio do questionário 
poderá ser feito até às 12h 
do dia 15/5. 

 
 

Língua 
Portuguesa 

 
                

14/5 
Live de revisão 

- Leitura e 
compreensão textual. 
- Poesia (estrofes, 
versos e rimas). 
- Sílabas. 
- Ordem alfabética. 
- Ortografias: V/F e P/B. 
 

 
Lives individuais  

19/5 
20/5 
21/5 

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


