
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
DATA CONTEÚDO:  

A família; Como é a minha família? Onde mora a minha família? S.I.E páginas 44 a 
52. 
 

06/05/19 
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GEOGRAFIA 
DATA CONTEÚDO: Em outros lugares/Lugares de trabalho na escola/Paisagens que as 

pessoas criam/Viver no Brasil. Página: 60 a 65 (S.I.E)  
07/05/19 
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CIÊNCIAS 
DATA CONTEÚDO:  A Parte seca (tipos de solo, importância do solo, cuidados com o solo) 

Páginas 76 a 81 (S.I.E) A parte molhada (Importância da água, estados físicos da 
água, água e saúde) Páginas 85 a 91 (S.I.E) 
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PORTUGUÊS 
DATA CONTEÚDO: Capitulo 4: Ser saudável é; Gêneros Textuais (receita, rótulo, vogais e 

consoantes, formatos de letras, interpretação de texto, (Fonema/grafema e 
segmentação de palavras. Página: 4 a 26 (S.I.E)  
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CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – AV1 

Professora:   Lorenda Dayane Braga da Silva                      Turma:   1º D        Bimestre:  2º 

Período: MAIO/2019 



MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO: Números e códigos/ ideias de adição/unidade e dezena. S.I.E páginas 
104 a 127 do S.I.E 

 

 
10/05/19 
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PRODUTIVIDADE 

DATA CONTEÚDO: 
Português 
- Você é o autor – Página 6 do S.I.E: Criatividade e titulo (0,5) ; Espaçamento e segmentação (0,5); 
Coerência e sequência (1,0). = 2,0 
Atividade de verificação do nível de leitura dos alunos: Leitura de sílabas complexas. Transição de 
nível (1,0); Registro (1,0) = 2,0 

Atividade de verificação do nível da escrita dos alunos. Escrita espontânea (frutas). Registro (2,0) 

Apresentação de um texto em comemoração ao dia do livro. Oralidade (1,0) 
 
Ciências 
Você é o cientista: Apresentação de uma experiência feita em casa. Entregar no pen drive o vídeo 
fazendo a experiência e registrar no caderno o passo a passo. Criatividade (1,0); Oralidade (1,0); 
Registro (1,0) = 3,0 
Investigar um tipo de solo e trazer uma amostra. Registrar no caderno: Apresentação (1,0) Registro 
(1,0) = 2,0 
S.I.E página 91. Transformações da água. Registro (1,0); Oralidade (1,0) 
 
História 
- Esquema familiar – Pagina 46 do S.I.E. Fazer um esquema da família, seguir instruções do livro. Colar 
uma foto da família. Estética (1,0) ; Criatividade (1,0) =2,0 
Receita culinária – Página 53 do S.I.E. Levar uma receita culinária que você gosta muito e é feita por 
alguém da família. Oralidade (1,0) ; Registro (1,0) = 2,0 
Apresentação indigena.  Oralidade (1,5) ; Criatividade (1,5) = 3,0 
 
Geografia 
Desfile das profissões. Caracterização (2,0) Oralidade (1,0) Pesquisa (1,0) = 4,0 
PE – Pesquisa- S.I.E página 68, exercício 4. Pesquisa sobre um objeto. Apresentar na sala de aula 
Oralidade (1,0) Registro (1,0) = 2,0 
Jogo da memória. Pág. 69 do S.I.E Relacionar os produtos. (1,0) 

Matemática 
Adição – Página 124, exercício 10 do S.IE. Crie um problema que possa ser resolvido com a operação de 
adição. Registro (1,5) Criatividade (1,5) = 3,0 
Unidade e dezena. Atividade lúdica em sala de aula. Registro (1,0) Oral (1,0) =2,0 
Crescente e decrescente. Atividade lúdica em sala de aula. Registro (1,0) Oral (1,0) =2,0 
 
Ensino Religioso 
                                                                                                                                                                         
Confecção do livro: O que admiro na criação de Deus. Página 42 do livro. Apresentação (2,0) Criatividade 
e organização (2,0) = 4,0 
Dramatização semana da criação. (2,0) 
Dobradura de peixinho. Pág. 32 do livro 

 
 
 
 



Educação física 
Lateralidade e noção de espaço: Equilíbrio (2,0); Atenção (2,0) = 5,0 
Psicomotricidade: Agilidade (2,0); Movimento (1,0)= 5,0 

Artes 
Flores – Página 28 do livro: Faça dobradura de flores e complete o jardim. Estética (1,0) Criatividade 
(2,0) = 2,0 
Pintura aquarelada. Estética (1,0) Criatividade (1,0) = 2,0 
Desfile dos países: Apresentar em um desfile o país escolhido e montar um minilivro com curiosidades 
e informações sobre o país. Caracterização (1,0); Oralidade (1,0) Registro (1,0)=3,0 

 
Tarefa de casa e classe: Atividades do livro, caderno e trabalhos sugeridos ou criados ao longo do 
bimestre, como instrumentos de avaliação: 
Empenho em desenvolver a tarefa (0,5) 
Organização e capricho (0,5) 
Participação durante as aulas (0,5) 
Desempenhos em atividades coletivas (0,5) 
Realização das tarefas de casa e entregues diariamente. (1,0) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Essas atividades ocorrem durante o bimestre, por isso é essencial evitarem as faltas. 
 

Somente para as turmas de 1º ano, os alunos que faltarem em dia de prova irão direto para recuperação. Aqueles que 

tiverem atestado médico deverão entregá-lo ao SOE no dia seguinte à falta e se for necessário agendaremos uma 

substitutiva. 

RECUPERAÇÃO - DATAS 

HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS PORTUGUÊS MATEMÁTICA INGLÊS MÚSICA 

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05   

 

 

 


