
Escola Municipal 1º de Agosto, dia 18 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

Aluno:.........................................................................2º ano 

Hoje é segunda- feira 

• Avaliação de Português 

Leia com atenção o texto para fazer a interpretação. 

 

A vaca 

 

Vivi  é uma vaca bonita. 

A vaca é de Gabi. 

A vaca vive no sítio. 

Vivi dá muito leite. 

Gabi toma leite de vaca. 

 

1) Responda de acordo com o texto. 

a) Qual o título do texto? 

R: 

b) Quem é Vivi? 

R: 

c) Qual o nome da dona de Vivi? 

R: 

d) Onde vive a vaca? 

R: 

e) O que Gabi toma? 

R: 

2) Forme 2 palavras para cada letra. 

 

V= ______________________________________________ 



A=______________________________________________ 

C=______________________________________________ 

A=______________________________________________ 

 

3) Forme frases com: 

 

Leite: 

 

Sítio: 

 

Vaca: 

 

4) Leia e separe em sílabas: 

Grama= ___________________________________________ 

Pasto=____________________________________________ 

Milho=_____________________________________________ 

Porco=_____________________________________________ 

Magro=_____________________________________________ 

Gordo= _____________________________________________ 

Prova=______________________________________________ 

Amigo=______________________________________________ 

 

5) Continue a frase acrescentando qualidades. 

 

A vaca.................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Boa sorte amiguinho! 

 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 19 de maio de 2020.  

Diretora: Adriana Tonial Piaia 



Professora: Sandra Iara Giaretta 

Aluno:....................................................................................2º ano 

Hoje é terça -  feira 

• Avaliação de Geografia 

 

As pessoas vivem em diferentes lugares. 

1) Faça um lindo desenho do lugar onde você mora. 

Pinte e descreva como ele é. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os lugares e os meios de transportes. 

1) Responda: 

a) Com qual meio de transporte você vai à escola? 

R: 

b) Quais outros meios de transporte você já utilizou? 

R: 

c) Para quais lugares você estava indo? 



R: 

 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 20 de maio de 2020.  

Diretora: Adriana Tonial Piaia 

Professora: Sandra Iara Giaretta 

Aluno:.................................................................................... 2º ano 

Hoje é quarta -  feira 

• Avaliação de matemática 

 

1) Resolva: 

 

   23     78       94       69       62       85      61 

+ 25   +51     +52     +40     +34    +11    +38 

 

   89       75       63       42       96       50       31        24 

- 43      -32    -  31     -40      -54     -30     - 21       -12 

 

2) Escreva como se lê as dezenas exatas. 

 

10= _____________________________  20=_____________________________ 

30=_____________________________  40=_____________________________ 

50=_____________________________  60=_____________________________ 

70=_____________________________  80=_____________________________ 

90=______________________________  100=__________________________ 

 

3) Cálculo mental. 

 

1 + 1+1=____  2 + 1 +2=____  3 + 2 +1=_____ 

4 + 3 +2=____  5 + 4 + 1=_____  6 + 5 + 1=_____ 



 

4) Desenhe até a quantia. 

1 dúzia = _______________________________________________________ 

 

1 dezena = ______________________________________________________ 

5)Faça os números do 0 ao 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 21 de maio de 2020.  
Diretora: Adriana Tonial Piaia 
Professora: Sandra Iara Giaretta 
Aluno:.................................................................................... 2º ano 
 
Hoje é quinta - feira 
 

• Avaliação de História 

 

Todo mundo tem um nome. 

1) Responda: 

a) Por que as pessoas recebem um nome ao nascer? 

R: 

b) Escreva seu nome completo. 



 

2) Observe um documento seu pessoal com ajuda de um adulto e 

responda. 

a) Nome completo de seus pais: 

 

b) Qual a data de nascimento sua? 

_________________________________________________________ 

 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 22 de maio de 2020.  
Diretora: Adriana Tonial Piaia 
Professora: Sandra Iara Giaretta 
Aluno:.................................................................................. 2º ano 
Hoje é sexta - feira 

• Avaliação de Ciências 

Os 5 sentidos. 

1)Complete com as palavras do quadro: 

audição ouvidos/orelhas 

olfato nariz 

paladar Boca/língua 

tato Pele/mãos 

visão olhos 

 

a) Percebemos a luz e as cores através da.................................., com ajuda dos 

nossos............................. . 

 

b) Apreciamos o bonito canto de um pássaro através da 

.................................com a ajudas dos  nossos............................................ . 

c) Descobrimos que um delicioso bolo está assando através 

do.............................................com ajuda do nosso................................ . 

d) Nos deliciamos com o sabor do brigadeiro através 

do........................................................com a ajuda da nossa................................. . 



 

e) Sentimos dor, calor, frio e percebemos texturas e formas através do 

..........................................com a ajuda da.............................................. . 

 

Sons dos animais. 

2)Escreva de qual animal é esse som. 

a)quá! quá! quá!.................................................................... 

b)coach! coach! coach!.......................................................... 

c)muuuu! muuuu!................................................................. 

d)glu! glu! glu!....................................................................... 

e)zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!................................................... 

f)au! au! au!......................................................................... 

g)miau! miau!..................................................................... 

h)óinc! Óinc!........................................................................ 

i)beeé! Beeé!....................................................................... 

 

Bons estudos! 

 

 

 


