
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“INFORMATIVO “SAIBA +” 
 

    

 

 

Queridos Alunos, Pais e/ou Responsáveis, 

 

Estamos de volta!  

É com muita alegria que no Colégio Adventista de Altamira mais uma vez deseja a todos 

os seus alunos e comunidade escolar as boas-vindas, para dar continuidade a mais uma etapa 

escolar – 2º Bimestre.  

Dia 05 de maio de 2021 retornaremos com as aulas presenciais hibridas com 

escalonamento, mas permaneceremos com as aulas remotas. 

Vale a pena ressaltar que através do novo zoom das salas de aulas, as aulas não estão 

sendo gravadas e a sua presença diária é de fundamental importância para aquisição dos 

conteúdos, garantindo uma melhor qualidade na aprendizagem. 

 O ano tem sido bastante desafiador, e temos contado com o empenho de Educadores, 

Famílias e Alunos para fazer com que tudo possa continuar e, com fé, perseverança e 

determinação, possamos passar por tudo isso juntos!  

Contem sempre com a gente!.  

Grata pela compreensão 

Atenciosamente, 

 

Sara Lima Storch Santos 
Direção Escolar 

 
 

 

 

 



CALENDÁRIO ESCOLAR  

2º BIMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

D S T Q Q S S 

    1 2 3 

- 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Dias Letivos: 19 (9 + 14) 
PMDS: Confiança em Deus 

12 Início do 2º Bimestre 

12 -16 Lançamento do PMDE – 2º Bimestre 

12 - 16 ENEM Interativo (CPB) 

16 PMDS 2021 (Challange Day): Confiança em Deus 

19  
20 

Dia do Índio 

Avaliação Global 1 (Ensino Fundamental 2 e Médio) 

21 Feriado Nacional | Dia de Tiradentes 

22 Dia do Descobrimento do Brasil 

23 Dia de Oração Escolar 

19 Conselho de Classe Bimestral (1º Bimestre) 

29 2ª Escola de Pais  

27 
Avaliação Global 2 (Ensino Fundamental 2 e Médio) 

Avaliação Global 1 (4º e 5 Ensino Fundamental) 

27-30 
Orientação Vocacional e Profissional | APSE (Terceirão) 

Pesquisa PLP (Pontuação Líquida de Propagação) | Etapa 1 

01 Feriado Nacional | Dia Mundial do Trabalho 

02 Domingo Letivo: “Projeto Dia das Mães” 

03 -07 Semana de Avaliações 1 - MPE (1º ao 3º Ensino Fundamental 1) 

06 Conselho de Classe Preventivo 2º Bimestre (Educ. Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio) 

06-10 
Entrega de Notas do 1º Bimestre  

Pesquisa PLP (Pontuação Líquida de Propagação) | Etapa 1 

13 
Dia da Abolição da Escravatura 

Dia de Oração Escolar 

03 a 28 Prova do Pensamento Crítico (5º Ano do Ensino Fundamental) 

27 Conselho de Classe Participativo 2º Bimestre (Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio) 

31 
Palestra formativa sobre o NOVO ENSINO MÉDIO 2022 com SOP\SOE\PSIC. das Unidades Escolares de Professores do E.M 
(Online) 

MAIO 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Dias Letivos: 21 
PMDS: Luz solar 

01-11 Pesquisa de Satisfação de Clientes (40% de amostragem) 

03 Feriado Nacional | Corpus Christi 

04 à 06 Encontro RCC de Altamira 

05 Dia Mundial do Meio Ambiente 

08 3ª Escola de pais 

07 -11 
Semana de Avaliações 2 – MPE (Ensino Fundamental 1) 

Semana de Avaliações – MPE (Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio) 

15 PMDS 2021 (Challange Day): Temperança 

21 
Dia de Oração Escolar 

Edital de Superações Bimestrais (Ensino Fundamental 1, 2 e Médio) 

23 - 25 Superações Bimestrais (Ensino Fundamental 1, 2 e Médio) 

30 Conselho de Classe Bimestral (2º Bimestre) 

30 Término do 2º Bimestre -55 dias letivos - RCC 

JUNHO 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Dias Letivos: 21 
PMDS: Temperança 



PMDE 

 
 

Olá, querido(a) aluno(a),  

 

Neste 2ª Bimestre o Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE) irá trabalhar 

com a saúde emocional, onde iremos falar que viver bem é valorizar a vida. Todos nós somos 

especiais aos olhos de Deus, por isso, somos únicos, fomos criados e moldados pelas mãos 

Divinas. Dentro deste pilar emocional, iremos fortalecer mais a autoestima, iremos promover a 

cada um de vocês a experimentarem a temperança para que consigam viver uma vida cristã 

alegre. 

 

 

 

 

12 Dicas Para Não Perder O 

Ânimo Para Estudar Em tempos 

De Pandemia 

 

A pandemia do coronavírus mudou completamente os hábitos do nosso cotidiano, pois 

deixamos de realizar diversas atividades presenciais. No meio de tantos problemas, não é fácil 

manter o ânimo para estudar. Mesmo assim, é preciso encontrar forças para seguir o 

seu planejamento. 

          Afinal, apesar de todas as adversidades que a doença nos trouxe, é importante cuidar da 

sua saúde mental e continuar em busca dos seus objetivos acadêmicos e profissionais. Saiba 

https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/o-que-e-plano-de-carreira
https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/qualificacao-profissional


que, com criatividade e, sobretudo, disciplina, é possível criar hábitos saudáveis de estudo e 

que serão essenciais para o seu desenvolvimento durante esse momento delicado. 

Pensando nisso, traremos 12 dicas para ajudar você a manter a motivação para estudar 

em tempos de pandemia. Confira as nossas sugestões agora mesmo! 

1. Encontre o método que mais funciona para você  

Esse é um aspecto muito importante para trazer motivação para estudar. Não adianta se 

forçar a passar horas e horas na frente dos livros se você não estiver se sentindo confortável 

com esse método. Para resolver essa questão, é importante prestar atenção a si mesmo, 

buscando entender o que funciona da melhor maneira. 

Portanto, vale a pena procurar o método que traz mais benefícios, que atende às suas 

necessidades e às demandas, além de ajudar você a manter a motivação para estudar. Não se 

esqueça de que o estudo individual é algo pessoal, por isso, somente você poderá compreender 

melhor como aproveitar e gerenciar o seu tempo. 

2. Escolha um local de estudos adequado 

Outro ponto que ajuda a manter a motivação para estudar é a escolha de um local 

adequado para esse momento. Quando a pessoa não encontra um ambiente ideal, onde não 

será incomodada por barulhos, movimentações e outras situações que atrapalham o foco e a 

concentração, fica dificílimo não procrastinar. 

Se possível, encontre um local silencioso, arejado e aconchegante, que, inclusive, 

instigue a sua vontade de estudar. Além disso, é preciso contar com uma cadeira confortável e 

uma mesa com uma altura adequada para o seu corpo. Com os recursos apropriados, será 

mais fácil se concentrar e manter uma rotina saudável de desenvolvimento. 

3. Defina horários de estudo 

Definir horários de estudo contribui para que o hábito seja criado e mantido, mesmo em 

meio às adversidades que a pandemia traz. Assim, recomendamos que você descubra em 

quais períodos o seu rendimento é melhor, pois é mais inteligente estudar à noite, por exemplo, 

se, nesse momento, a sua concentração for maior. 

Essa estratégia é uma forma de combater a procrastinação e manter a motivação para 

estudar. Quando a pessoa não tem um horário definido, deixa essa atividade para depois e, 

muitas vezes, nem realiza o que foi planejado. Portanto, criar um cronograma ajuda a manter a 

frequência e a qualidade do estudo. 

Apenas tome cuidado para não estabelecer horários muito rígidos ou extensos, pois eles 

também prejudicam a qualidade da prática. É melhor definir um período viável e que seja 

produtivo, pois, assim, a motivação será reforçada cada vez que o cronograma for respeitado. 

https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/desenvolvimento-profissional
https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/ambiente-para-estudar
https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/cronograma-de-estudos


4. Determine as suas metas de estudo 

Estudar sem nenhum objetivo é uma forma de perder o interesse e desistir rapidamente. 

Por isso, vale a pena determinar metas para direcionar esse momento. É por isso que 

sugerimos que você se planeje em curto, médio e longo prazo, buscando agir de acordo com o 

seu desejo. 

Colocar essas metas em um papel ou dispositivo eletrônico é uma forma de lembrar 

constantemente do seu objetivo e de se motivar para continuar buscando o desenvolvimento 

pessoal e profissional. Lembre-se de que elas servem para motivar — ou seja, não devem ser 

encaradas como uma pressão. 

Outro ponto com o qual é preciso tomar cuidado é para não determinar metas muito 

ambiciosas e irreais, que tirem a sua motivação e façam você desistir dessa caminhada. Trace 

pequenos passos e, à medida que eles forem concluídos, estabeleça desafios maiores. Não 

tenha medo de refazer o planejamento, se necessário. Se for preciso, não hesite: recue e adote 

novas estratégias. 

5. Evite distrações 

As distrações são grandes vilãs de quem estuda em casa, principalmente no momento 

em que estamos vivendo. É muito fácil deixar os estudos de lado por uma notificação no celular, 

um programa interessante na televisão ou pela vontade de assistir à sua série preferida, não é 

mesmo? 

Essas atividades de relaxamento são importantes, no entanto, devem ser feitas durante 

as pausas e em outros momentos de descanso. Quando esses elementos tiram a sua 

concentração e fazem você perder tempo, é normal desanimar, já que parece que o estudo não 

está rendendo. Portanto, reduza a possibilidade de que essas distrações aconteçam. 

Para isso, você pode silenciar o celular, deixar a televisão desligada e conversar com 

outros moradores de sua casa, pedindo que eles não interrompam os seus estudos. Essas 

atitudes vão contribuir para a sua concentração e trarão mais qualidade para o período, 

favorecendo a compreensão e a evolução. 

6. Conte com o auxílio de ferramentas tecnológicas 

As ferramentas tecnológicas fazem parte do nosso cotidiano, assim, nada melhor do que 

utilizá-las para estudar. Existem várias alternativas interessantes para tornar o estudo mais 

atrativo e dinâmico, sendo importante encontrar aquelas que contribuem para o seu método de 

aprendizado. 

A internet oferece inúmeros canais do YouTube, além de conteúdos interativos e outros 

materiais que podem qualificar os seus estudos. Além disso, existem aplicativos que ajudam a 

organizar o seu cronograma, contribuem para a seleção do que será estudado e servem como 

https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/como-estudar-em-casa
https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/ferramentas-para-estudar


uma agenda. Tais funcionalidades podem facilitar o seu dia a dia e melhorar a motivação para 

estudar. 

7. Valorize as pausas 

Seguir o cronograma e manter a motivação é importante, mas as pausas também são 

fundamentais para esse momento. Em meio aos problemas diários e ao estudo, é importante 

reservar tempo para fazer aquilo de que você gosta, como ler um livro, assistir a um filme, 

descansar ou preparar um lanche especial. 

As pausas são importantes para manter a sua saúde mental e evitar o estresse pelos 

estudos. É melhor dedicar menos tempo às matérias, mas sendo produtivo, do que se desgastar 

pelo excesso. Portanto, organize a sua rotina e valorize os períodos de descanso, dando 

tranquilidade para a sua mente e para o corpo. 

8. Aposte em um sistema de recompensas 

O que acha de criar um sistema de recompensas pelos seus esforços nos estudos? 

Depois de atingir uma meta importante, você pode estabelecer uma recompensa que será legal 

para você. Comece com algo simples, como assistir a uma temporada daquela série que você 

adora ou comer aquele doce especial. 

9. Adote uma mentalidade positiva 

Adotar uma mentalidade positiva é fundamental para manter a motivação para estudar, 

especialmente durante um momento tão delicado, como uma pandemia. Talvez, você se depare 

com períodos de frustração e cansaço e até tenha vontade de desistir, mas é preciso respirar 

fundo e encontrar novas formas de encarar as adversidades. 

10. Liste os aprendizados do dia 

Listar os aprendizados do dia ajudará você a manter a motivação para estudar e é uma 

forma eficiente de registrar o que vem aprendendo. Além disso, a estratégia permite que você 

acompanhe de perto o seu progresso, contribuindo para que aperfeiçoe constantemente o 

cronograma de estudos. Faça disso um hábito diário e aproveite para reconhecer as suas 

conquistas, especialmente as pequenas, tudo bem? 

11. Utilize mapas mentais 

O mapa mental é um recurso interessante para melhorar a memorização dos conteúdos. 

Dentre tantos benefícios, essa técnica de estudo ajudará você a organizar as suas ideias, 

desenvolver a criatividade e melhorar o seu planejamento. 

Algumas ferramentas tecnológicas são perfeitas para a criação de mapas mentais. Confira, 

a seguir, as principais: 

https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/tecnicas-de-estudo


• XMind; 

• MindMeister; 

• Coggle.it. 

12. Cuide de sua saúde 

Se a sua saúde não estiver em dia, será difícil manter a motivação para estudar, afinal 

de contas, ninguém consegue dar o seu melhor se estiver cansado ou até doente, não é 

mesmo? Por isso, recomendamos que, além de respeitar o seu corpo e descansar, você 

pratique exercícios e prefira uma alimentação mais saudável no dia a dia. 

É importante respeitar os limites do seu corpo e saber o momento certo de parar para 

relaxar ou se alimentar, por exemplo. Ao cuidar do básico, você evita problemas, não se 

desgasta e consegue aprender em um ritmo mais natural e tranquilo. 

Pronto! Você já sabe como é possível manter a motivação para estudar. Por fim, listamos, 

a seguir, alguns pontos que indicam que você está aproveitando bem o seu tempo de estudo e 

aprendendo de verdade. Confira agora: 

• (   ) você consegue cumprir o seu plano de estudos; 

• (   )você se concentra com mais facilidade e rapidez; 

• (   )você refez provas, testes ou simulados anteriores e conseguiu bons resultados; 

• (   )você é capaz de ensinar conteúdos a outras pessoas. 

Neste artigo, trouxemos dicas essenciais para ajudar você a manter a motivação para 

estudar, mesmo em meio à pandemia. Acreditamos que, ao colocar esses hábitos e atitudes 

em prática na sua rotina, você terá mais foco e concentração para continuar o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Lembre-se, também, de cuidar da sua saúde física e mental, como mencionamos, pois ela 

influencia diretamente a qualidade dos estudos, garantindo o desempenho máximo e bons 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xmind.net/
https://www.mindmeister.com/pt
https://coggle.it/
https://www.faculdadearnaldo.com.br/blog/perfil-profissional


TELEFONES IMPORTANTES 
 

 Alguns telefones são importantes e vocês devem tê-los salvos em sua agenda telefônica: 

 

➢ Sara Lima Storch Santos (Diretora): (093) 99208-2278 

➢ Helane Suelem Alves da Silva (Secretária): (093) 99222-0765 

➢ Valderes Capitani Locatelli (Tesoureiro): (093) 99143-1529 

➢ Aline Rodrigues Costa (Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 1): (093) 99171-3593 

➢ Fabrícia Freitas Martins (Orientador Educacional da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 1): (093) 99115-4636 

➢ André Luiz do Amaral Ferreira (Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 e 

Ensino Médio): (093) 99188-1776 

➢ Eliza Gomes de Lima Storch (Orientador Educacional do Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Médio): (093) 98102-6571 

➢ Paula Karine Oliveira dos Santos (Psicóloga Escolar) (093) 99109-9214 

➢ Wirley Alves Costa (Pastor Escolar): (093) 99146-6084 

➢ Números dos telefones do Colégio (Secretaria Escolar): (093) 98814-8798 e (093) 

3515-8844 

 

CRONOGRAMA AVALIATIVO  

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Parecer Descritivo 

 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 

PERÍODO 07 A 11 DE JUNHO DE 2021 



 Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

                                                          1º ANO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

                                                          1º ANO B 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Português – 07/06 

➢ Interpretação de texto 
➢ Fonemas 
➢ Ser saudável é... (pág 5 a 16) 
➢ Comida de verdade (pág 18 a 31) 

 - Matemática – 08/06 
 

➢ Mais números e códigos ( pág 105 a 115) 
➢ Ideias de adição (pág 120 a 127) 

 - Ciências – 09/06 
➢ A parte seca ( pág 78 a 82) 
➢ Água: A parte molhada (85 a 91) 

 - Geografia – 10/06 
 

➢ Em outros lugares (pág 60 a 63) 
➢ Paisagens que as pessoas criam ( 64 a 69) 

 - Inglês – 10/06 
 

➢ Family (Família)  
➢ School objects (objetos escolares) 

 - História – 11/06 
 

 A família (pág 45 a 47) 

➢ Onde mora a família? ( pág 48 a  52) 

- Português – 07/06 

➢ Interpretação textual  
➢ Vogais 
➢ Consoantes  
➢ Capítulo 4-páginas 4 até 16 

  
- Matemática – 08/06 

 

➢ Mais números e códigos págs 104 até 109 
➢ Unidade e a dezena págs 110 até 116. 
➢ Ideias de adição págs 119 até 127 

  - Ciências – 09/06 
➢ Terra a parte seca págs 76 até 82  
➢ Água: A parte molhada págs 84 até 90 

- Geografia – 10/06 
 
 

➢ Em outros lugares págs 60 até 63. 
➢ Paisagens que as pessoas criam págs 64 até 69. 
➢ Um mundo bom para viver págs 70 até 73 

 
   - Inglês – 10/06 

 

➢ Family (Família)  
➢ School objects (objetos escolares) 

- História – 11/06 
 

➢ A família págs 44 até 47  

➢ Onde mora a família?   págs 48 até 52 

➢ Convivência em família págs 53 até 58 

 



Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

                                                          2º ANO A 

 

 

 

 

 

 

 
Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

                                                          2º ANO B 

 

 

 

 

 

 

 

- Português – 07/06 

➢ Capítulo 4- Direitos das crianças. 
➢ Páginas: 4 até 18. 
➢ Capítulo 5- Direitos de ser amado. 
➢ Páginas 19 até 33. 

  
- Matemática – 08/06 

 

➢ Capítulo 4- Mais números. 
➢ Páginas 143 até 154. 
➢ Capítulo 5- Adição. 
➢ Páginas 156 até 172 

     - Ciências – 09/06 

➢ Capítulo 4- O que tem vida?  
➢ Páginas 103 até 107. 
➢ Capítulo 5- A vida de bicho. 
➢ Páginas 109 até 121 

- Geografia – 10/06 
 
 

 

➢ Capítulo 5- Ruas e endereços. 
➢ Páginas 75 até 84. 
➢ Capítulo 6- A organização das ruas. 
➢ Páginas 85 até 91. 

      - Inglês – 10/06 
 

➢ ADJECTIVES (adjetivos) BIG (grande) and 
SMALL(pequeno) / FARM ANIMALS (Animais da fazenda) 

      - História – 11/06 
 

➢ Capítulo 5- Crianças não trabalha. 
➢ Páginas 50 até 55 
➢ Capítulo 6- Histórias de trabalho. 

- Português – 07/06 

➢ Direitos das crianças:  trabalhando a letra ç, por dentro 
do texto, separação das sílabas, vogais seguidas de M e N 
pág 4, a 13 

➢ Direito de ser amado: por dentro do texto, sílabas com H, 
rimas, dígrafos. pág do 14 ao 26 

  
- Matemática – 08/06 

 

➢ Mais números: outros números dezena e unidade, 
composição e decomposição dos números. 

➢ Adição: ideias da adição dezena e unidade, adição com 
três parcelas 

     - Ciências – 09/06 

➢ O que tem vida? Seres vivos, elementos não vivos. 
➢ Vida de bicho: como os animais se movimentam, os animais 

e as pessoas, animais úteis para o ser humano, animais 
domésticos e silvestres, animais nocivos. Pág 105 a 120. 

 
 

     - Geografia – 10/06 
 
 
 

 

➢ Ruas e endereços:  tipos de vias, entendendo os 
endereços, a rua da minha escola 

➢ A organização das ruas:  a organização das ruas e seus 
prédios, comercio moradias industrias e serviços, serviços 
públicos e privados nas ruas. 74 ao 91. 

    - Inglês – 10/06 
 

➢ ADJECTIVES (adjetivos) BIG (grande) and 
SMALL(pequeno) / FARM ANIMALS (Animais da fazenda) 

    - História – 11/06 

 

➢ Criança não trabalha: há direitos mas também há deveres 
➢ Histórias de trabalho: ofícios antigos, pág 50 a 63 



Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

                                                          3º ANO A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Português – 
07/06 

➢ Sentido comum e Figurado pág 7   
➢ Adjetivo pág 8    
➢ Sílaba Tônica pág  15  
➢ Sinônimo pág 14   
➢ Acento Agudo e Circunflexo pág 16 

➢ Classificação quanto ao número de Sílabas 
pág 44. 

  
- Matemática – 

08/06 
 

➢ Adição pág 160 – Sinais < , > , = , - pág 163 
➢ Subtração pág 170, 171 e 172  
➢ Problemas com Adição e Subtração  
➢ Sistema Monetário pág 187 

 - Ciências – 09/06 

➢ Classificação dos animais pág 114, 117, 118 e 
120   

➢ Corpo Humano pág 130, 131  
➢ Nossos Sentidos pág 140. 

  
 - Geografia – 

10/06 
 

➢ A paisagem em transformação pág 82, 85 e 86 
➢ Enxergar para planejar pág 97,  
➢ Andar nas ruas da cidade com segurança pág 

105. 

 
    - Inglês – 10/06 

 

➢ ADJECTIVES (Adjetivos) / ZOO 
ANIMALS (Animais Do zoológico)-  ( 
Xerox com assunto, vocabulário e 
atividades) 

   - História – 11/06 
 

➢ A escravidão Quilombos nas cidades pág 60  
➢ Bairros Indígenas pág 62 ,63  
➢ Diferentes culturas na cidade pág 74, 75 e 76 



Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

4º ANO A 

- Português – 07/06 

➢ Capítulo 4 – A cultura na boca do povo.  
- Ditados populares, provérbios, parlendas infantis.  
- Sentido literal e figurado.  
- Concordância verbal e nominal. 
- Efeito de sentido dos artigos, fono-ortográficos. 
- Substantivos e adjetivos. 
- Artigos definidos e indefinidos.  
- Verberte.  
Páginas 4 a 20. 

  
- Matemática – 08/06 

 

• Capítulo 4 – valor absoluto e valor absoluto. 
- Números cardinais e ordinais. 
-Ideias de estatísticas. 

• Capítulo 5- problemas e soluções. 
-Problemas com adição e subtração. 
Páginas 177 a 203. 

 - Ciências – 09/06 

• Capítulo 4 – Ambiente em equilíbrio! 
- Ecossistema. 
-Produtores, consumidores e decompositores. 
-Utilidades dos microrganismos. 
-Relação entre os seres vivos. 
Capítulo 5 – Ambiente em perigo. 
- Pessoas e ecossistemas. 
- Desmatamento, poluição, caça e pesca. 
- Tráfico de animais, animais em extinção.  
Páginas 135 a 157. 

- Geografia – 10/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Capítulo 4 –A importância do trabalho. 
- O que é trabalho. 
- Atividade econômicas por setores. 
- Direitos dos trabalhadores.   
-Leis em benefício do trabalhador. 

• Capitulo-5 Profissionais, emprego e            desemprego. 
           - É ativo ou inativo. 
           - Quando falta trabalho.  

•               Páginas 100 a 118. 

Inglês – 10/06 
PARTS OF THE HOUSE (Partes da casa) / FURNITURE (Mobília). 

- História – 11/06 
 

➢ Capítulo 4 –As sociedades nômades. 
- Nômades coletores e caçadores. 
- Os Hadzas- caçadores e coletores do século XXI. 
 - Seminômades pastores. 
 - Os Himbas- pastores seminômades atuais. 
 -Os povos nômades e as mudanças no clima. 

➢  Capítulo 5 - As sociedades sedentárias.   
- Sem água não há Plantação.  
- A agricultura no Brasil. 

            Páginas 66 a 81. 



Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

4º ANO B 

 

 

 

 

- Português – 07/06 

 
➢ A cultura na boca do povo, cap. 4, págs. 4 a 12. 
➢ Para ler 2 – Popular (verbete) Cap. 4, págs. 13 a 

20. 
➢ Brinquedos populares, cap. 5, págs. 24 a 32 
➢ Além das histórias... cap. 6, págs. 46 a 57. 

 

  
- Matemática – 08/06 

 

➢ Valor absoluto e valor relativo dos números, cap. 4, 
págs. 177 a 179. 

➢ Números cardinais e ordinais, cap. 4, págs. 180 a 
182 

➢ Adição e subtração, cap. 5, págs. 191 a 203. 
➢ Multiplicação, cap. 5, págs. 204 a 218. 

 

 - Ciências – 09/06 

➢ Ambiente em equilíbrio págs. 134 a 139. 
➢ Relações entre os seres vivos págs. 143 a 147. 
➢ Perigos no ambiente e defesas ds seres vivos págs. 

161 a 174. 
 

- Geografia – 10/06 
 
 
 
 

➢ A importância do trabalho págs. 100 a 108. 
➢ Profissionais, emprego e desemprego págs. 109 a 

121. 
➢ Trabalhadores e condições de vida págs. 122 a 132. 

 
 

 
 - Inglês – 10/06 

 

 
➢ PARTS OF THE HOUSE (Partes da casa) / 

FURNITURE (Mobília). 

- História – 11/06 
 

  

➢ As sociedades nômades págs. 66 a 75. 

➢ As sociedades sedentárias págs. 76 a 86. 

➢ As sociedades e a escrita págs. 87 a 98. 

 



Calendário das Avaliações AV 1 - 2º Bimestre. 

5º ANO A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Português – 07/06 

 

• Textos: Fábulas Modernas e Infográfico 
➢ Tempos Verbais/ Verbos. Págs.9, 40 e 41) 
➢ Adjetivos. (Págs. 10) 
➢ Pontuação (Uso de vírgulas). (Pág. 10 e 

caderno) 
➢ Ortografia (Uso do XC e emprego da cedilha). 

(págs. 11, 12 e 33)  
➢ Onomatopeia. (Pág. 19)   
➢ Concordância Nominal. (Pág. 20 e caderno).  
➢ Acentuação gráfica proparoxítonas. (Pág. 22 e 

caderno) 
➢ Siglas- Escreva Corretamente. ( Pág. 25)    

 

  
- Matemática – 08/06 

 

➢ Mais Geometria: Imagens e formas.  (págs. 164 
a 176) 

➢ Números Naturais.  (Págs. 180 a 198) e 
caderno. 

 

 - Ciências – 09/06 

 
➢ Nutrição Humana e Sistema Digestório.  

(págs.124 a 139). 
➢ Sistema Respiratório. (Págs. 140 a 151) 

 

- Geografia – 10/06 

 
➢ Cidades vivas.  (Págs. 92 a 97). 
➢ Comunidades Planejadas. (Págs. 113 a 120). 
 

 
 

  - História – 11/06 
 

  

➢ A arte da convivência. (Págs.64 a 70). 

➢ Os direitos humanos. (Págs. 73 a 90).  

 
  - Inglês – 11/06 

 
 

 
PLACES (Lugares) / PREPOSITION OF PLACE 
(Preposição de lugar) 
( Xerox com assuntos, vocabulário e atividades). 



MENSAGEM ESPECIAL 

 
Vivemos em mundo de incerteza e insegurança, e as vezes pensamos em desistir, as 

vezes somos tomados pelo medo e nos perguntamos: Onde está Deus? Diante do caos que 

assola o mundo, a única coisa que conseguimos enxergar é a destruição, não conseguimos 

enxergar esperança de um mundo melhor. Por outro lado, temos um Deus que promete um 

mundo melhor para cada um de nós, e essa promessa podemos encontrar em João 14: 1-3 que 

diz: “...Vou preparar um lugar, para que onde Eu estiver, estejais vós também”. O plano de Deus 

é que estejamos todos reunidos em um mesmo lugar, bem pertinho dEle, e por isso Ele foi 

preparar um lugar para cada um de nós. Essa é a maior promessa feita por nosso Senhor. 

O pecado causou separação entre nós e Deus, criou um abismo que tornou incapaz um 

relacionamento próximo um do outro, sem contar que o pecado quase apagou a imagem e 

semelhança de Deus no homem. O plano de Deus agora, é restaurar cada um de nós a Sua 

imagem e semelhança. Ele virá para restaurar aquilo que o pecado arruinou. Portanto, vivamos 

com essa certeza de que muito em breve o mal que assola o mundo terá seu fim, e para sempre 

viveremos com o nosso Salvador. 

 

 

 

 

 

 

Pr. Wirley A. 

Pastor Escolar 

Colégio Adventista de Altamira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


