
 

 

 

 
 

Teresina, 25/03/2021 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Calendário e Roteiro da Avaliação Mensal – 2º ano. 

 
COMUNICADO Nº 195/2021 
 
Senhores Pais e Responsáveis,  
 

Esperamos que todos estejam bem, com saúde e confiantes para que juntos, escola e família, possamos trilhar 

um caminho de conquistas, aprendizagens e fortalecimento de vínculos.  

Estamos divulgando o Calendário e o Roteiro das Avaliações Mensais. Para isso, pedimos a sua atenção 

quanto às seguintes informações, orientações e esclarecimentos acerca das Avaliações: 

 Para os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática serão realizadas Avaliações 

Escritas contemplando os objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos, habilidades) mais relevantes desenvolvidos 

ao longo das aulas;  

 As questões refletirão com clareza e precisão as competências esperadas e apreendidas pelos alunos nas 

áreas de conhecimento, além das habilidades que possam expressar as aprendizagens essenciais;  

 As Avaliações serão realizadas na modalidade presencial e/ou remota e valerá de 0 a 10,0 pontos. 

 Para a modalidade remota o acesso às avaliações se dará pelo site da Escola, na aba PROVAS.  

 Ao visualizar a avaliação e se tiver acesso a uma impressora, poderá ser feita a impressão e respondida na 

própria prova. Caso contrário, escreva o cabeçalho em uma folha em branco e registre apenas as respostas.  
 É imprescindível a entrega das Avaliações e dos Trabalhos Avaliativos nos prazos estabelecidos pela 

escola.  
 

07/04 – LÍNGUA PORTUGUESA – Valor 10,0 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 

 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 9h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 06/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 12/04. 

Livro de Língua Portuguesa 
Unidade 1 – Brincando com as palavras, fazendo descobertas (páginas 10 a 14 / 16 a 23 / 31 e 35 / 46 a 51 / 58 a 
61 / 70 a 72 (até o item 4): 
Gênero Textual: Conto. 

 Leitura, interpretação textual e características; 
 Alfabeto: Vogal e Consoante; 
 Tipos de letras: imprensa e cursiva; 
 Ordem alfabética; 
 Sílaba e Classificação; 

 Sinônimo e Antônimo; 
 Letra inicial maiúscula; 
 Emprego do R e RR / S e SS; 
 Uso do M e N. 

Atividades Suplementares – SAS (páginas 7 a 10 / 15 e 16 / 35). 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 05. 
 

08/04 – MATEMÁTICA – Valor 10,0 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 

 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 9h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 07/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 12/04. 

Livro 01 de Matemática  
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Unidade 01 – Desvendar números, formas e espaços. 
 Capítulo 01: Números por todo lado – páginas 12 a 35 do livro;  
 Capítulo 02: Dezenas e mais dezenas –páginas 38 a 63 do livro;  
 Capítulo 03: Somar e subtrair números naturais– páginas 69 a 76 do livro.  

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 06.  
 

Para o componente curricular de Redação será realizada a Avaliação Escrita e um Trabalho Avaliativo;  

 

09, 15 e 16/04 – REDAÇÃO – Valor 10,0 

Parte I – Avaliação Escrita – 09/04 (valor: 5,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 

 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 9h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 08/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 12/04. 

Livro de Língua Portuguesa 
Unidade 01 – Brincando com as palavras, fazendo descobertas (páginas 77 a 79): 
Gênero Textual: Reconto.  

 Característica do gênero. 
 Leitura e interpretação. 
 Produção Textual. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 04. 
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – Produzindo cartazes. 

a) Com a ajuda de um familiar, você deverá produzir, em uma cartolina, um cartaz com 8 regras de convivência, em 

uma sala de aula, ou seja, mostrando o que deve ser feito para que aconteça uma boa relação em sala.  

Atenção: Lembre-se das características estudadas sobre esse gênero. E, você pode decorar seu cartaz para deixar ele 

mais interessante para a apresentação. 

 Produção do trabalho: escrita (3,0)  

 Apresentação visual: criatividade e organização (1,0) 

 Apresentação oral do trabalho (1,0)  

b) Data das apresentações: 15/04 e 16/04.  
 

Para os componentes curriculares de História, Geografia e Ciências serão realizados dois Trabalhos Avaliativos;  
 

13 e 15/04 – HISTÓRIA – Valor 10,0  

Parte I – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – História de família. 

a) Com “ajuda de seus familiares”, volte às páginas 22 e 23 do livro, para rever a proposta da atividade; 

b) Grave um vídeo (2 minutos no máximo) com as informações/respostas da atividade e envie para e-mail da turma – 

2ano@procampus.com.br até as 18h do dia (13/04); 

c) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de História, sendo imprescindível a sua participação.  

 Produção do vídeo: originalidade e criatividade: (2,0). 

 Apresentação visual: desenvoltura na apresentação: (1,0). 

 Adequação ao tema e interação com o público: (2,0). 
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – A escola e as regras de convivência!  

a) Com “ajuda de seus familiares”, faça a releitura dos textos do Capítulo 2 do livro, nas páginas 32, 36 e 37, 39, 41, 44 

a 46. 

b) Produza um texto nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, de acordo 

com roteiro abaixo: 

 Porque a escola é importante? 

 O que apreendemos na escola? 

 Quais as pessoas que trabalham na escola? 

 Quais as regras de convivência da escola? 

 Como é sua escola? 

c) Você pode acrescentar mais informações e ilustrar sua produção com desenhos; 

d) Na aula do dia 15/04, você apresentará o trabalho para apreciação pela professora e os colegas; 

e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de História, sendo imprescindível a sua participação.  

 Produção de texto e ilustrações: criatividade e coesão: (2,0). 

 Apresentação oral do trabalho: (2,0). 
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 Adequação ao tema e cooperação durante as apresentações: (1,0). 
 

08 e 15/04 – GEOGRAFIA – Valor 10,0  

Parte I – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – Cena de trânsito seguro! 

a) Com “ajuda de seus familiares”, faça a releitura das páginas 128 e129 do livro;  

b) Nas páginas de Meia Pauta do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem ou folha ofício, escreva e 

ilustre as regras para um trânsito seguro; 

c) Organize o trabalho com criatividade e capricho para apresentar aos colegas e professora na próxima aula (08/04); 

 Escrita das regras de trânsito seguro e ilustrações; (2,0) 

 Apresentação oral do trabalho; (2,0) 

 Adequação ao tema e cooperação durante as apresentações. (1,0)  
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – Pelas ruas de Teresina!  

a) Com “ajuda de seus familiares”, produza uma foto/legenda; 

 Tire uma foto de uma rua ou avenida importante de Teresina; 

 Cole numa folha de papel ofício e, logo abaixo da foto, escreva a legenda:nome da rua ou avenida;onde fica 

localizada; uma curiosidade sobre essa rua ou avenida;  

b) Na aula do dia 15/04, você apresentará o trabalho para apreciação pela professora e os colegas; 

c) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de Geografia, sendo imprescindível a sua participação. 

 Demonstração da foto/legenda: (2,0). 

 Apresentação oral do trabalho: (2,0). 

 Adequação ao tema e cooperação durante as apresentações: (1,0). 
 

07, 09 e 14/04 – CIÊNCIAS – Valor 10,0 

Parte I – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – Aprendendo algo novo! 

a) Com “ajuda de seus familiares”, volte às páginas 20 e 21 do livro, para rever a proposta da atividade; 

b) Prepare um cartaz com as informações/respostas da atividade para apresentar nas aulas dos dias 07/04 e 09/04, de 

acordo com a lista de apresentação;  

c) Você terá 3 (três) minutos para demonstração do seu trabalho;  

d) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua participação.  

 Produção do cartaz com informações escritas e desenhos/fotos: (2,0). 

 Apresentação oral do trabalho: (1,0). 

 Adequação ao tema, criatividade e cooperação durante as apresentações: (2,0). 
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 5,0 pontos) – Curiosidade animal!  

a) Com “ajuda dos familiares”, volte às páginas 34 e 35 do livro, para rever a proposta/modelo da atividade e seguir as 

orientações;  

b) Prepare “um portfólio ilustrado”, com fotos ou desenho e legenda com o tema Curiosidade Animal; 

c) O trabalho deve estar organizado da seguinte forma: 

Capa – com nome completo do aluno, nome da professora e turma (Ex: 2º ano A – manhã); 

Páginas 1 a 5 – cada página com uma das classificações dos animais: mamífero, aves, peixes, répteis e anfíbios; 

d) Deverá ser entregue na escola ou enviado para o e-mail da turma – 2ano@procampus.com.br até as 18h do dia 

(14/04); 

e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota de Ciências, sendo imprescindível a sua entrega até o dia 

14/04 para fechamento da nota mensal da disciplina.  

 Produção do portfólio: desenhos e escrita: (2,0). 

 Adequação ao tema e entrega prazo estipulado pela escola: (1,0). 

 Apresentação visual: criatividade e organização: (2,0). 
 

        Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica. 

 
“A paz está na boa educação.” 

 
Caso tenham alguma dúvida, mantenham contato conosco pelos seguintes meios de comunicação: whatsApp, (86) 98877-4869 / (86) 98877-

2457  e-mail institucional procampus@procampus.com.br ou pelo telefone (86) 2106-0606. 

mailto:2ano@procampus.com.br
mailto:procampus@procampus.com.br

