
CONTEÚDOS DAS PROVAS 3ª ETAPA – 2011 

2º ano/9 
Estes são os conteúdos que você vai estudar para as últimas provas do ano. Fique atento ao calendário para não perder nada.  

 

O aluno que faltar às provas marcadas neste calendário, deverá fazer Segunda Chamada de cada uma das provas perdidas. 

Para habilitar-se à Segunda Chamada é necessário que o responsável envie o atestado médico do aluno, caso a falta tenha sido em decorrência de outro motivo ela deverá 

ser paga (R$ 20,00 cada prova) no ato da 2ª chamada. 

Não EXISTE terceira chamada. Caso o aluno não se apresente para a 2ª chamada será computado ZERO no item prova, do relatório avaliativo. 

DATA DA SEGUNDA CHAMADA: 03/12/2011 - SÁBADO 

21/11/11 

(Segunda-feira) 

22/11/11 

(Terça-feira) 

25/11/11 

(Sexta-feira) 

28/11/11 

(Segunda-feira) 

 

29/11/11 

(Terça-feira) 

30/11/11 

(Quarta-feira) 

  PROVA 

CIÊNCIAS 
 

Conteúdo: 
 

Unidade 6: 

MATÉRIA E 

ENERGIA 
 

PROVA 

HISTÓRIA 
 

Conteúdo:  

Unidade 8: É BOM 

SER CRIANÇA 

 

 

 

PROVA GEOGRAFIA 

 

Conteúdo: 

 

Unidade 6: A RUA 

 

Unidade 7: 

Capítulo 2 (rua: lugar 

de convivência) 

Unidade 8: Caminhos e 

paisagens 

 

PROVA DE INGLÊS 

 

Conteúdo: 

 

Unit 6  

 

PROVA  

PORTUGUÊS 
 

Conteúdo:  

 Interpretação de texto 

Gramática: 

 Substantivo: Comum 

e próprio, masculino e 

feminino, singular e 

plural 

 

Ortografia: 

 Emprego de ca, co, cu, 

que, qui e ga, go, gu, gue, 

gui 

PROVA 

MATEMÁTICA 

 

Conteúdo:  

 Multiplicação 

 Dobro e triplo 

 Cubo 

 Divisão 

 Operações envolvendo 

adição e subtração 

(sem e com 

reagrupamento) 

 Situação-problema 

envolvendo as quatro 

operações 

 Tratamento da 

informação (gráfico) 

Onde estudar: 

 

. Livro págs. 74 a 85  

. Atividades no 

caderno 

Onde estudar: 

. Livro págs. 98 a 111 

. Atividades no 

caderno. 

Onde estudar: 

. Págs. 94 a 109 

. Atividades no 

caderno. 

Onde estudar: 

Livro páginas 46 - 53 

Caderno 

Onde estudar: 

. Págs. 213 e 214, 239 a 

250 

. Atividades no caderno. 

Onde estudar: 

. Livro págs. 216 a 221, 

224 a 251, 254 a 259 

. Atividades no caderno. 


