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Cronograma de Avaliações  4º BIMESTRE 

Ano letivo: 2019 Série:  1º Ano C Professor(a):  Fernanda Lima Rodrigues 
Félix 

 

Avaliações AV1 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 21/10/2019 
28/10/2019 A memória da gente: Objetos guardados; A nossa memória. Museu: A memória da 

sociedade.  Capítulos 10 e 11-páginas 42 a 47 e Revisão no caderno. 

Geografia 22/10/2019 
29/10/2019 De um lugar para outro: Transportes para conduzir as pessoas; Transporte para brincar; 

Transporte coletivo; As vias de transporte; Problemas nas vias; transportes para perto e 
para Longe. Capítulo 10 – páginas 58 a 63 e Revisão no caderno. 

Ciências 23/09/2019 
30/10/2019 Sentindo o ambiente: Tato; Visão. Capítulos 10 e 11 - páginas 76 a 89 e Revisão no 

caderno. 

Língua Portuguesa 24/10/2019 
31/10/2019 Gêneros textuais: poema e rima; Consoante e vogal; Vocábulos; Junção silábica; 

Quantificação de palavras; Grafema e fonema; Separação de sílabas; leitura de palavras. 
Capítulos 10 e 11- páginas 4 a 21 e revisão no caderno. 

Matemática 25/10/2019 
01/11/2019 Adição e subtração: Problemas e soluções. Figuras geométricas espaciais; Objetos e suas 

formas. Capítulos 10 e 11- páginas 108 a 131 e Revisão no caderno. 

 

Avaliações AV2 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 14/11/2019 
25/11/2019 Os objetos se transformam; Objetos antigos e atuais. Para comemorar: Aniversários; 

Datas comemorativas; Feriados. Capítulos 11 e 12- páginas 48 a 56 e Revisão no caderno. 

Geografia 18/11/2019 

26/11/2019 Organização do trânsito: As cores do trânsito; Placas de trânsito e seus significados. Por 
que estudar? Descobrimos novidades; Colocamos em prática o que aprendemos; 
Convivemos melhor com os outros; Somos melhores cidadãos.  Capítulos 11 e 12- páginas 
64 a 74 e Revisão no caderno 

Ciências 19/11/2019 
27/11/2019 Audição. Cheirando e saboreando: Olfato e paladar. Capítulos 11 e 12- páginas 90 a 106 e 

Revisão no caderno. 

Língua Portuguesa 21/11/2019 
28/11/2019 Gêneros textuais: Crônica, informativo, campanha publicitária e classificados; Consoante e 

vogal; Vocábulos; Grafema e fonema; Pulsos sonoros; leitura de palavras. Capítulos 11 e 
12- páginas 22 a 40 e Revisão no caderno. 

Matemática 22/11/2019 29/11/2019 Dobro e Metade. Capítulo 12 -páginas 132 a 141 e Revisão no caderno. 

Inglês   21/11/2019      28/11/2019 Parts of the body, colors, family members, numbers. Páginas 61 a 78 do livro. 
 

PRODUTIVIDADES 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E VALOR 

História 
Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos) 
Entrevista com um idoso (3.0 pontos), 
Pesquisa sobre museus e exposição de objetos antigos. (4.0 pontos). 

Geografia 
Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Problemas nas vias – pesquisa. (4.0 pontos),  
Mapa do mundo. Pesquisa sobre meios de transportes usados para viajar (3.0 pontos). 

Ciências 
Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Os sentidos dos animais. Pesquisa (4.0 pontos),  
Sachê – nariz bom de cheiro. (3.0 pontos). 

Língua Portuguesa 

Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Quem pensa que é o quê. (2.0 pontos),  
Mobile do guarda – chuva. (2.0 pontos),  
Atividade do livro paradidático: 3 Marias 3 bolos e 3 meninos (3.0 pontos). 

Matemática Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Confecção de um binóculo. (4.0 pontos),  
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Mobilhando a casa - formas geométricas. (3.0 pontos). 

Arte 

Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Skyline de um ponto turístico. (2.0 pontos),  
Releitura do quadro Perfect Day de Romero Britto. (3.0 pontos),  
Releitura do Artista do bimestre: Oscar Niemeyer. (2.0 pontos). 

Ensino Religioso 

Atividades de classe e tarefas de casa (3.0 pontos),  
Montagem do presépio (3.0 pontos),  
Nosso projeto, carta para Deus.  (2.0 pontos),  
Confecção do mural de Natal-coletivo (2.0 pontos) 

Inglês 

Atividade envolvendo perguntas e respostas, o aluno será avaliado por sua capacidade de entender a 
pergunta (listening) e respondê-la de forma oral (speaking). 
Atividades do livro feitas em sala de aula e em casa: Parts of the body, colors, family members, 
numbers.  

PARADIDÁTICO DO BIMESTRE: 

Título: 3 Marias 3 bolos e 3 meninos Autor: Sueli Ferreira Editora: CPB 
 

SUBSTITUTIVA DO BIMESTRE 

Requerimento AV1: 28/10/2019 AV2: 22/11/2019 

ATENÇÃO: Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o pagamento no valor de 
R$40,00 autorizando a aplicação da mesma dentro do prazo estipulado conforme as datas.  
Caso o aluno não apresente atestado ou não realize o pagamento autorizando a aplicação da prova substitutiva dentro do prazo, perderá 
o direito de realizar essa prova e terá que fazer diretamente a prova de recuperação para compor a nota do bimestre vigente. 

 

 


