CRITÉRIOS AVALIATIVOS | CRONOGRAMA - 4º BIMESTRE

SÉRIE E TURMA: 1ºA e 1º B

DISCIPLINAS

ARTE

ATIVIDADES
AVALIATIVAS

AV2
(REC/SUB)

PRODUTIVIDADES

a) Pintar o caracol e
enfeitar com barbante
(página 59).
(5.0) 14/10

a) Releitura da obra
“Brincadeira de
criança”, de Aracy.
(5.0) 18/11

a) Releitura do quadro
Perfect Day (página 77).
(5.0) 02/12

b) Desenhar o contorno
da sua cidade (imitando
o skyline – página 65).
(5.0) 04/11

CIÊNCIAS

PROFESSORAS: Simone e Shayene

a) Tato, visão e
audição. (10.0)
09/11

b) Fazer um croqui de
uma obra de Oscar
Niemeyer.
(5.0) 25/11
a) Olfato e paladar.
(6.0) 30/11
b) Agora é sua vez.
(4.0) 02/12

b) Desenhar um dia
perfeito (página 78).
(5.0) 02/12

a) Experiências do tato,
visão, audição
(telecopo), olfato e
paladar.
(3.0) durante o
bimestre.
b) O sentido dos animais
(páginas 82 e 83).
(5.0) 14/10
c) Produzir um sachê.
(2.0) 12/11

ENSINO
RELIGIOSO

GEOGRAFIA

a) Montar o quadro com
os adesivos mostrando
como ficou o mundo.
(5.0) 16/10

a) Montar a cena do
nascimento de Jesus.
(5.0) 02/11

b) Preencher a escada da
Salvação (página 67).
(5.0) 19/10

b) Somar as contas e
descobrir como Jesus
crescia (página 73).
(5.0) 16/11

a) Meios de transportes e
vias.
(10.0) 02/11

a) Organização do
trânsito.
(7.0) 04/12.
b) Por que estudar?
(3.0) 04/12.

a) Comparar a vida da
terra com a do céu
(página 78).
(3.0) 04/12
b) Escrever um bilhete
para Jesus (página 79).
(7.0) 04/12
a) Mapa (página 63).
(5.0) 29/10
b) Placas de segurança
(página 70).
(3.0) 12/11

c) Decisões corretas
(página 74).
(2.0) 26/11

HISTÓRIA

a) Cruzadinha de objetos
antigos (página 46).
(5.0) 30/10
b) Objetos que se
transformam (página 49)
(5.0) 06/11

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

a) Objetos que ainda
usamos e objetos que
não usamos mais
(página 50).
(5.0) 12/11
b) Objetos que se
transformam e datas
comemorativas.
(5.0) 03/12

a) Projeto Redação.
(1.0) 02/11

a) Projeto Redação.
(1.0) 30/11

b) Interpretação de texto,
letras escondidas,
quantidade de sílabas,
letras, versos e estrofes,
ditado de palavras e
frases.
(9.0) 09/11

b) Interpretação de
texto, vogais e
consoantes, tipos de
letras, sílaba final,
separação de sílabas,
consoantes e vogais,
ditados de palavras e
frases.
(9.0) 01/12

a) Adição e subtração.
(8.0) 27/10
b) Sequência numérica
de 50 a 100.
(2.0) 28/08

a) Pesquisar os feriados
(página 55).
(10.0) 26/11

a) Formação de palavras
e sílabas (páginas 15 e
16).
(4.0) 21/10
b) Separação de palavras
e tipos de letras (páginas
27 e 28).
(4.0) 04/11
c) Consoantes e vogais
(página 40).
(2.0) 25/11

a) Figuras geométricas
espaciais.
(5.0) 16/11

a) Soma e subtração
(páginas 116 e 117).
(3.0) 23/10

b) Dobro e metade.
(5.0) 01/12

b) Figuras geométricas
espaciais (páginas 130 e
131).
(3.0) 13/11
c) Figuras Geométricas
Planas (páginas 140 e
141).
(4.0) 26/11

ED. FÍSICA

Realizar um exercício de Educação Física postado pelo professor Leandro
na E-Class e tirar uma foto caracterizando a prática do exercício. Opções:
Equilibrando Caderno ou Ping Pong Adaptado. Valor 10,0. (26/10)

INGLÊS

MÚSICA

Body parts and
Body parts, página 63.
numbers, página 62.
Para 13/11. Valor:
Para 13/11. Valor: 10.0
10.0
Caminho do som, avaliado através da atividade do livro página 61.

Formas de envio das atividades: via plataforma E-Class, no whattsApp da professora regente,
e-mail do colégio ou da coordenadora.

