
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS- 2º Bimestre 2020 

TURMA: 31 

Viamão,05 de junho de 2020. 

Prezados pais, 

 As notas bimestrais serão definidas levando-se em conta a situação excepcional que 

passamos neste momento e nossa equipe docente montou um plano bastante coerente para que 

nenhum aluno fosse prejudicado. 

  Sabemos que a recuperação é um direito do educando e acontecerá apenas de forma 

presencial, após o retorno à unidade escolar para aqueles alunos que não alcançaram a média 

bimestral. Se a nota obtida na recuperação for maior que a média bimestral, prevalecerá a 

maior nota.  

 Abaixo estão as atividades que serão avaliadas. Algumas já foram realizadas em aulas 

presenciais e outras no e-classe e algumas serão realizadas ainda. 

 Se dentre as que já foram realizadas, falta para você realizar alguma é só conferir a 

abaixo a data, a disciplina e o título da aula. Pode procurar no e-class em: “Buscar aula”, ou pela 

data mesmo. 

 

Data 

De 

entrega 

Disciplina Conteúdo Valor 

 

Até dia 

15/06 

1º bimestre 

Religião  

 Trabalho 

Avaliativo 

“Encontrando o tesouro”- páginas 10 e 11 – Completar as 

atividades que falam sobre Josias e o cuidado que ele 

tinha com o templo sagrado. 

Atividade Realizada dia 12/03 presencialmente.       

10.0 

Até dia 

15/06 

2º bimestre 

      Religião 

Trabalho 

Avaliativo 

“ Natureza me ensina”- páginas 24 e 25 – Realizar as 

atividades sobre a perfeita natureza de Deus e suas 

regras para que tudo funcione bem. 

Atividade realizada presencialmente no dia 23/03. 

5.0 

Até dia 

15/06 

2º bimestre 

Religião 

Trabalho 

Avaliativo 

 ‘Errei”- páginas 38 e 39 – Fazer as atividades que falam 

sobre a infidelidade do povo ao adorar o bezerro de ouro. 

Atividade postada no e-class no dia 01/06. 

   5.0 

Já 

concluída 

Português 

Prova presencial 

Prova presencial dia 12/03/2020-Separação de sílabas, 

nomes próprios e comuns, interpretação de texto. 

 

10.0 

 

Até dia  

15/06 

Português  

Trabalho 

Avaliativo  

 

História em quadrinhos _ página 10 livro 1. 

Escreva uma história em quadrinhos com o tema “ Cuidado 

com o ambiente”. 

Atividade realizada em período presencial 17/03 

5.0 

 Até dia  

 18/06 

Português 

     Trabalho 

Regras e combinados da brincadeira- Página 42 do livro 2. 

Escrever as regras e os combinados de uma brincadeira 

que você gosta muito. 

2.5 



Atividade que será postada dia 14/06 

 

 

Até dia  

19/06 

 

Português 

Atividade 

avaliativa 

 

Lista de exercícios-Interpretação textual que será 

postada no e-class dia 16. 

2.5 

Já 

concluída 

Matemática 

Prova presencial 

Prova presencial dia 13/03/2020- unidade, dezena e 

centena 

 

  10.0 

 

22/06 

Matemática  

 Atividade 

avaliativa 

Adição e subtração com reserva.- Lista de exercícios. 

Obs: As atividades poderão ser respondidas no caderno ou 

na folha impressa. 

Atividade postada no e-class no dia 19/06 

 

5.0 

 

25/06 

  Matemática 

   Trabalho 

   Avaliativo 

Sistema monetário- Carteira legal. 

Construir uma carteira de acordo com as orientações da 

página 205 do livro 2, use sua criatividade. 

Recorte o dinheirinho das páginas 213, 215, 217, 219, 221 

e 223. 

Depois de avaliado poderá aproveitar e curtir em casa 

brincadeiras com a família, usando o dinheirinho.  

Atividade postada no e-class no dia 15/06 

 

 

5.0 

Até dia 

15/06 

História  

Exercício 

Avaliativo 

 

Prestadores de serviços- página 68 livro1. 

Cite o nome de empresas particulares ou públicas que 

oferecem os serviços de coleta de lixo, biblioteca, correio, 

iluminação pública, posto de saúde e creche na sua cidade. 

Aula postada dia 04/05 

5.0 

Até dia  

15/06 

História 

Trabalho 

Avaliativo 

Lista de exercícios – Agora é a sua vez- página 77 e 78 do 

livro 1 

Realizado presencialmente. 

 

5.0 

Até dia  

15/06 

História 

Trabalho 

Avaliativo 

Imigração na formação das cidades- Página 67 do livro 2. 

Fazer o exercício 6 e responder o “ Aqui onde eu vivo”, 

sobre a imigração da nossa cidade. 

Obs: Não responder à questão 7. 

Atividade lançada na aula zoom do dia 22/05. 

 

5.0 

Até dia  

17/06 

História 

Trabalho 

Avaliativa 

Diferentes culturas na cidade- Página 77 e 78 do livro 2. 

Pesquisar quais os tipos de culinária, danças, artesanatos, 

músicas e manifestações culturais da região onde 

moramos. 

Atividade que será postada dia 08/06 

 

5.0 

Até dia 

15/06 

Geografia  

Trabalho 

Avaliativo 

Agricultura- Página 98 do livro 1. 

Fazer uma pesquisa sobre um produto agrícola da região. 

Atividade postada dia 23/04. 

 

5.0 

Até dia 

15/06 

 

    Geografia 

Trabalho 

Avaliativa  

Pecuária- Página 101 do livro 1. 

Responder a atividade 15 e fazer uma pesquisa sobre a 

criação de animais da região local (Aqui onde eu vivo). 

Atividade postada 24/04. 

  5.0 



 

Até dia  

15/06 

   Geografia 

     Trabalho 

Avaliativo 

Paisagens em destaque- Página 88 do livro 2. 

Fazer uma investigação sobre as paisagens do seu 

município. 

Seguindo os critérios apresentados da página 87. 

Atividade postada dia 07/05 

  5.0 

Até dia 

15/06 

Geografia 

Atividade 

Avaliativa 

Centro e periferia- Página 93 do livro 2  

Responder as questões sobre periferia e o centro local. 

Atividade postada no e-class dia 06/05. 

  5.0 

Até dia 

15/06 

Ciências  

Atividade 

Avaliativa 

 

Aquecimento Global Página 128 do livro 1. 

Responder as questões sobre Aquecimento Global. 

Atividade postada no e-class dia 07/04. 

5.0 

Até dia 

15/06 

Ciências  

Trabalho 

Avaliativo 

Biomas- Agora é sua vez- página 150, 151 e 152 do livro 2. 

Responda as atividades que são revisão do bimestre. 

Atividade postada no e-class dia 05/05 

 

5.0 

 

Até dia 

15/06 

Ciências 

Trabalho 

Avaliativo 

Como os fósseis são formados? -  páginas 122 e 123 do 

livro 2. 

Fazer a experiência e responder as questões da página 

123.  

Obs: Para ser avaliado, envie as fotos para a professora. 

Email- camillafreire85@gmail.com 

Atividade lançada na aula zoom. 

 

5.0 

26/06 Ciências 

Trabalho 

Avaliativo 

Os sentidos- capítulo 6 do livro 2. 

Assistir a experiência realizada pelas professoras postada 

no e-class dia 11/06. 

E depois em casa fazer com sua família a mesma 

experiência representando um dos sentidos (Visão, 

audição, olfato, paladar ou tato), fotografar ou filmar e 

enviar para a professora. 

 

5.0 

Até dia 

15/06 

   

       Arte             

Trabalho  

Avaliativo 

Recorte e colagem- Montar uma flor de acordo com a 

orientação do vídeo da professora. 

Aula postada dia 23/04. 

5.0 

Até dia  

15/06 

Arte 

Trabalho 

 

Recorte e colagem- Montar um caranguejo de acordo com 

a orientação do vídeo da professora. 

Aula postada dia 30/04 no e-class. 

   5.0 

Até dia  

15/06 

Arte 

Trabalho 

Paisagens- Página 89 do livro 2. 

Escolher uma das paisagens naturais ou culturais do seu 

município ou estado e representá-la em uma pintura. 

Aula postada dia 19/05 no e-class 

 

5.0 

Até dia 

15/06 

Arte 

Trabalho  

Avaliativo 

Animais 

Escolher um animal de sua preferência e representa-lo 

através de um lindo desenho, e escrever características 

desse animal, explicando em que grupo da classificação dos 

animais ele se encontra. 

Atividade lançada na aula zoom do dia 29/05. 

 

5.0 

mailto:camillafreire85@gmail.com


                        Parabéns pelo seu esforço!!!   Um grande abraço da professora Camilla! 


