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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

(Preenchimento do professor)  

 

Nome aluno (a):_______________________________________________ 
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Professor (a): ________________________________   2º ANO __________ 

Data da aplicação: _____/_____/2021  
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Legenda:  

I (Introduzir) D (Desenvolver) C (Consolidar) 
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H - 04 
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Habilidades de Língua Portuguesa 2°ANO 

HABILIDADE  DESCRIÇÃO  

 

H - 01 Escrever seu próprio nome (nome e sobrenome). 

H 02 
Escrever uma lista de palavras, a partir do ditado do professor. 

 

H 03A 

Escrever trecho de uma cantiga de roda conhecida, cujo conteúdo 

temático tenha sido previamente memorizado, segmentando o texto em 

palavras. 

 

H 04 Localizar algumas palavras ditadas pelo professor em uma cantiga de 

roda conhecida. 

 

H 05A 
R                                                                      

dos acontecimentos narrados. 

 

H 06 Localizar informação explicita em texto informativo. 
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ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NAS SALAS DE 2° ANOS NA 

REDE MUNICIPAL DE JACAREÍ 

 

 INTRODUÇÃO 

 Nossos estudantes estão vindo de uma situação atípica, passaram por uma vivência cotidiana 

diferente da rotina escolar, onde estiveram incluídos em um modelo de educação mais 

autônoma, lidando com suas fragilidades, sejam cognitivas, sócio familiar, enfim de seu 

contexto. Assim, neste momento é importante saber o que esta criança pôde aprender dentro 

deste novo momento na educação. A partir desta visão, a proposta desta avaliação diagnóstica 

é subsidiar o professor (a) no que tange a reflexão da equipe escolar a respeito da importância 

da sondagem inicial para elaboração de ações, intervenções e acompanhamento dos avanços 

dos alunos. Espera-se que, todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem se sintam 

corresponsáveis neste caminho, que visa promover o desenvolvimento de aprendizagens. 

 

 INSTRUÇÕES GERAIS 

As questões da avaliação diagnóstica têm como objetivo diagnosticar quais conhecimentos os 

alunos já construíram em relação às habilidades propostas. 

Questão 1: tem como objetivo avaliar o conhecimento do aluno de seu próprio nome e 

sobrenome.  

Questão 2: o ditado de uma lista de palavras, pretende avaliar o nível de conhecimento dos 

alunos sobre o sistema de escrita, ou seja, como cada um compreendeu até este momento o 

seu funcionamento e suas regras de geração.  

Questão 3: a escrita de um trecho de cantiga avalia o conhecimento do aluno sobre o sistema 

de escrita e também a segmentação.  

Questão 4: Avalia as hipóteses que os alunos têm sobre a leitura, com a localização de 

palavras. 

Questão 5: avalia a reescrita do final de um conto conhecido do ponto de vista dos 

acontecimentos narrados. 

Questão 6: avalia a capacidade de localizar, com compreensão de fatos, uma informação 

explicita em um texto informativo. 
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Orientações para a condução do professor (a) no processo: 

Orientações questão 1: Orientem os alunos a escreverem seu nome completo no local 

indicado, mostrando o local. Peça para que façam a escrita da melhor maneira possível. 

 

Orientações questão 2: Dite uma palavra de cada vez, dando tempo para o aluno escrever, 

na seguinte ordem:  DINOSSAURO – FORMIGA - SAPO – CÃO 

 Orientar os alunos a escreverem uma palavra em cada linha; 

 Ditar as palavras sem dar destaque às sílabas ao pronunciá-las; 

 Não orientar ou dar dicas de como se escrevem as palavras; 

 Ditar novamente a palavra para o aluno que não conseguir escrevê-la. 

 

Orientações questão 3: Coloque o trecho da cantiga na lousa, recite com os alunos, depois 

leia várias vezes, apontando cada linha de maneira contínua e dizendo o que está escrito em 

cada uma delas, depois solicite que façam o que a questão pede. 

Trecho cantiga questão 3: 

Se essa rua 

Se essa rua fosse minha 

Eu mandava 

Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas 

Com pedrinhas de brilhantes 

Para o meu 

Para o meu amor passar... 

 

Orientações questão 4: Coloque o trecho da cantiga na lousa, recite com os alunos, depois 

leia várias vezes, apontando cada linha de maneira contínua e dizendo o que está escrito em 

cada uma delas. 

Trecho da cantiga questão 4 

...Nessa rua 

Nessa rua tem um bosque 

Que se chama 

Que se chama solidão 
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Dentro dele 

Dentro dele mora um anjo 

Que roubou 

Que roubou meu coração... 

 

 Em seguida solicite que encontrem no trecho da cantiga e pintem de amarelo as 

seguintes palavras:  

CORAÇÃO – SOLIDÃO – ANJO – MORA – QUE - MEU 

 

Orientações questão 5: Leia a história a seguir:  

JOÃO E MARIA 

Era uma vez, as margens de um rio, uma família que vivia em uma cabana feita de troncos de 

árvores. Era uma família muito pobre e não tinham nenhum luxo, mesmo assim não 

reclamavam, pois ainda tinham o que comer. 

Contudo, houve um tempo na floresta que as coisas ficaram ainda mais difíceis para aquela 

pobre família que era formada pelo pai, um lenhador que não conseguia vender o fruto de seus 

trabalhos, pela madrasta de João e Maria, que era muito má para os dois enteados. 

Certo dia, enquanto estavam sentados à mesa comendo os últimos legumes que tinham em 

casa, o pai desesperado e preocupado comentou: 

— O que será de nós mulher? — O pai parecia desesperado, olhou para os dois filhos e 

continuou. — O que darei para essas crianças comerem? 

A madrasta não gostava nenhum pouco de seus enteados e notou que aquele era um 

momento oportuno para resolver todos os seus problemas. 

— Existe uma solução. — A mulher olhou das crianças para o marido que a ouvia interessado. 

— Ama  ã                                                    á… C        z    g é  

passará e os recolherão. 

Ao ouvir aquelas palavras, João e Maria se olharam, os olhos de Maria se encheram de 

 ág     . O        bé                           q         ,    … S b a que, se 

continuassem ali acabariam morrendo de fome. Então, com o coração partido, o pai de João e 

Maria concordou com aquela ideia. 

As duas crianças dividiam o mesmo quarto e Maria chorava com medo do que esperavam por 

eles no dia seguinte, mas, João consolou sua irmã dizendo que nada de ruim aconteceria, deu 

um beijo em sua testa, a fez deitar e assim que ela adormeceu, escapuliu de seu quarto e 
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começou a procurar aos arredores da casa, umas pedras que costumavam brilhar com a luz da 

lua. 

No dia seguinte, Maria não queria levantar de sua cama, mas João lhe pediu para confiar nele 

e ficou mais calma. O pai estava triste demais para dizer qualquer palavra, mas sabia que 

alguma outra pessoa poderia dar uma vida melhor para seus amados filhos. A única pessoa 

contente com aquilo era a madrasta que tinha certeza que sua vida melhoraria. 

Depois de muito caminharem, a madrasta deixou João e Maria em um lugar que julgou ser 

muito longe para regressar, estava tão eufórica e feliz com tudo que nem percebeu as pedras 

que João ia deixando para trás. João e Maria ficaram sentados até a noite chegar, assim que a 

lua brilhou, as pedras se iluminaram e voltaram para casa. 

O pai ficou muito feliz ao ver os filhos, mas a madrasta não. Decidiu que na manhã seguinte 

levaria mais longe e foi exatamente o que fez, mas, antes de começaram a caminhada, o pai 

deu aos filhos o último pedaço de pão e, foi com as migalhas do pão que João marcava seu 

caminho. Quando a madrasta e o pai voltaram para casa, João e Maria começaram a seguir os 

rastros de pão, porém, notaram que os pássaros haviam comido uma grande parte. 

João estava calmo, sua irmã chorava e sabia que precisava ser forte. Foi então que, 

inesperadamente avistaram uma casa diferente bem no meio da floresta. Decidiram pedir 

informação, mas ao se aproximarem perceberam que a casa era feita de doces. Como estavam 

famintos, não pensaram em absolutamente em nada e foram comendo e comendo, até uma 

senhora abrir a porta e convidá-los para entrar. 

Era uma senhora muito simpática e deixou-os comer até não aguentarem mais. João e Maria 

caíram no sono, mas ao acordarem se assustaram, João estava preso em uma gaiola e Maria 

acorrentada. Ao olharem para a senhora simpática, perceberam que na verdade, era uma 

bruxa malvada. Que disse que comeria João e que Maria seria a sua escrava. 

Todos os dias ela enchia João de comida e apertava seu dedo para ver se estava engordando, 

mas João era muito esperto e como a bruxa enxergava mal, dava para ela apertar um osso de 

galinha. E assim, ela sempre deixava para o dia seguinte a sua refeição. Até o dia que se irritou 

e disse que comeria João do jeito que estava. 

Maria ficou desesperada ao ver a bruxa arrumando o forno para cozinhar seu irmão, assim que 

ligou o fogo, pediu para a Maria verificar a temperatura, mas a garotinha (segunda leitura 

finaliza neste momento) percebeu qual era a intenção da bruxa e disse que não conseguiria 

entrar. A bruxa, faminta do jeito que estava, enfiou a cabeça no forno para mostrar para Maria 

que, se ela cabia, Maria também caberia. 
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Mas, a pequena garotinha foi mais rápida e empurrou a bruxa malvada para dentro do forno e 

fechou. Ela gritou e gritou, mas Maria correu para salvar o irmão, enquanto a bruxa morria 

queimada em sua própria armadilha. Com o irmão livre, João e Maria encheram os bolsos de 

doces, comidas e ainda com uma parte do tesouro da bruxa e saíram correndo dali. 

Estavam tão desesperados que acabaram encontrando um rio que conheciam muito bem, e 

quando ergueram a cabeça, notaram o pai sentado na frente de casa com a cabeça baixa. 

João e Maria se aproximaram e viu que o pai chorava, mas ao ver os filhos, começou a rir e a 

dançar de tanta felicidade. João e Maria perguntaram da madrasta e o pai disse que havia 

morrido de fome. 

Então João estendeu a mão mostrando o tesouro que trazia e disse que nunca mais passariam 

fome, frio ou qualquer desespero. Que os tempos ruins haviam acabado e que agora era só 

alegria. E assim, com tanta felicidade, João, Maria e seu pai, viveram felizes para sempre. 

 Depois leia novamente até o ponto marcado para ser finalizado e peça para que 

eles escrevam a história deste ponto até o final, fazendo o registro na questão. 

 Importante observar que os alunos que não se encontram em hipótese para a 

escrita convencional e autônoma podem deixar de fazer a questão, sugira apenas, 

uma ilustração da cena final, mas avalie de acordo com a habilidade proposta. 

 

Orientações questão 6: Leia o texto informativo com os alunos, depois leia a comanda da 

questão, deixando que possam refletir mediante a resposta correta, não dê dicas e não enfatize 

a leitura nos conteúdos abordados pela questão. Diga aos alunos que talvez seja necessário 

retornar a leitura silenciosa do texto para responderem a questão. 

  

 

 

 

 

*não imprimir o conteúdo das orientações para os professores que atuam nas salas de 

2° anos na Rede Municipal de Jacareí para os alunos. 
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Questão 1- (H 01 - escrever seu próprio nome e sobrenome). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 – (H 02 - Escrever uma lista, a partir do ditado do professor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROFESSORA IRÁ ORGANIZAR AS PASTAS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO 2°ANO COM 

ETIQUETAS QUE CONTENHAM NOME E SOBRENOME. ESCREVA NA ETIQUETA ABAIXO SEU 

NOME E SOBRENOME: 

 
 

NOME COMPLETO: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

DITADO – ESCREVA ABAIXO A LISTA DE ANIMAIS CONHECIDOS PELOS ALUNOS DO 2° 

ANO QUE A PROFESSOU DITOU. 

  

                  ______________________________________________________ 

                  ______________________________________________________ 

                 ______________________________________________________ 

                  ______________________________________________________ 

                  ______________________________________________________ 
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Questão 3 – (H 03A - e                           g                   ,               

   á                                  z   ,   g                            .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4 – (H 04 - Localizar algumas palavras ditadas pelo professor em uma cantiga de 

roda conhecida.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE A CANTIGA ―SE ESSA RUA FOSSE MINHA‖ COM AS FRASES QUE ESTÃO 

FALTANDO. 

SE ESSA RUA 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA 

EU MANDAVA 

 

_______________________________________________________________ 

COM PEDRINHAS 

 

________________________________________________________________ 

PARA O MEU 

 

 

_______________________________________________________________. 

 

PINTE DE AMARELO TODAS AS PALAVRAS DITADAS PELA PROFESSORA  QUE 

ESTÃO PRESENTES NO TRECHO ABAIXO DA CANTIGA ―SE ESSA RUA FOSSE MINHA‖  

NESSA RUA 

NESSA RUA TEM UM BOSQUE 

QUE SE CHAMA 

QUE SE CHAMA SOLIDÃO 

DENTRO DELE 

DENTRO DELE MORA UM ANJO 

QUE ROUBOU 

QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO 
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Questão 5 – (H 05B - Reescrever o final de um conto conhecido do ponto de vista coerência 

textual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCREVA A CONTINUAÇÃO DO CONTO ―JOÃO E MARIA ‖ A PARTIR DO TRECHO ABAIXO: 

 

 

 

... AO OLHAREM PARA A SENHORA SIMPÁTICA, PERCEBERAM QUE NA VERDADE, ERA 

UMA BRUXA MALVADA. QUE DISSE QUE COMERIA JOÃO E QUE MARIA SERIA A SUA 

ESCRAVA. 

TODOS OS DIAS ELA ENCHIA JOÃO DE COMIDA E APERTAVA SEU DEDO PARA VER SE 

ESTAVA ENGORDANDO, MAS JOÃO ERA MUITO ESPERTO E COMO A BRUXA 

ENXERGAVA MAL, DAVA PARA ELA APERTAR UM OSSO DE GALINHA. E ASSIM, ELA 

SEMPRE DEIXAVA PARA O DIA SEGUINTE A SUA REFEIÇÃO. ATÉ O DIA QUE SE 

IRRITOU E DISSE QUE COMERIA JOÃO DO JEITO QUE ESTAVA. 

MARIA FICOU DESESPERADA AO VER A BRUXA ARRUMANDO O FORNO PARA 

COZINHAR SEU IRMÃO, ASSIM QUE LIGOU O FOGO, PEDIU PARA A MARIA VERIFICAR A 

TEMPERATURA, MAS A GAROTINHA... 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Questão 6 – (H 06 - L     z           ã                                .) 

 

O QUE É O CORONAVÍRUS? 

CORONAVÍRUS É UMA FAMÍLIA DE VÍRUS QUE CAUSAM INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS E 

PROVOCA A DOENÇA CHAMADA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). 

OS SINTOMAS DA COVID-19 PODEM VARIAR DE UM SIMPLES RESFRIADO ATÉ UMA 

PNEUMONIA SEVERA. SENDO OS SINTOMAS MAIS COMUNS: 

 TOSSE, FEBRE, CORIZA, DOR DE GARGANTA E DIFICULDADE PARA RESPIRAR. 

A TRANSMISSÃO ACONTECE DE UMA PESSOA DOENTE PARA OUTRA OU POR 

CONTATO PRÓXIMO POR MEIO DE:  

 TOQUE DO APERTO DE MÃO, GOTÍCULAS DE SALIVA, ESPIRRO, TOSSE, OBJETOS 

OU SUPERFÍCIES CONTAMINADAS. 

AS RECOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO À COVID-19 SÃO AS SEGUINTES: 

 LAVE COM FREQUÊNCIA AS MÃOS ATÉ A ALTURA DOS PUNHOS, COM ÁGUA E 

SABÃO, OU ENTÃO HIGIENIZE COM ÁLCOOL EM GEL 70%. 

 AO TOSSIR OU ESPIRRAR, CUBRA NARIZ E BOCA COM LENÇO OU COM O BRAÇO, 

E NÃO COM AS MÃOS. 

 EVITE TOCAR OLHOS, NARIZ E BOCA COM AS MÃOS NÃO LAVADAS. 

 EVITE ABRAÇOS, BEIJOS E APERTOS DE MÃOS.  

 NÃO COMPARTILHE OBJETOS DE USO PESSOAL, COMO TALHERES, TOALHAS, 

PRATOS E COPOS. 

 EVITE CIRCULAÇÃO DESNECESSÁRIA NAS RUAS E SE PUDER, FIQUE EM CASA. 

 UTILIZE MÁSCARAS CASEIRAS OU ARTESANAIS FEITAS DE TECIDO EM 

SITUAÇÕES DE SAÍDA DE SUA RESIDÊNCIA.  

 

IDENTIFIQUE TRÊS SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19 E PINTE OS 

QUADROS CORRESPONDENTES. 

 

 

 

 

 

 

COCEIRA TOSSE FEBRE FERIDAS 

CORIZA CONSTIPAÇÃO EDEMA 


