
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E PRODUTIVIDADES 

 
4º BIMESTRE DE 2019 

1º ANO A/C/D/E 
 

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 
40,00 na tesouraria ou apresentar atestado médico em até 2 dias uteis a contar da data da prova ao SOE. 

 
Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentação do atestado médico no prazo determinado, o aluno será encaminhado 

automaticamente para recuperação. 

 

AV1 / REC1 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

24/10  
Português 

29/11 Capítulo 10 – Pique-Esconde de Palavras 
Composição de poemas (verso, estrofe, ritmo e rima), 

interpretação de poemas, construção de palavras.  
Estudar páginas 4 a 14 e lista de exercícios. 

25/10 Ciências  02/12 Capítulo 10 – Sentindo o Ambiente 

Estudar páginas 76 a 83 do livro integrado e lista de 
exercícios. 

28/10 História 03/12 Capítulo 10 – A memória da gente.  
Estudar páginas 42 a 46  do livro integrado e lista de 
exercícios. 

29/10 Geografia 04/12 Capítulo 10 – De um Lugar para o Outro 
Estudar páginas 58 a 63 do livro integrado e lista de 
exercícios.  

30/10 Matemática 05/12 Capitulo 10 – Adição e subtração.   
Estudar páginas 108 a 117 do livro integrado e lista de 
exercícios. 

 

31/10 Religião 02/12 Capitulo 26- Um Grande Erro  
Capitulo 27- Eu também tenho erros  

Capitulo 29 – Jesus chegou 
Estudas páginas 62 a 65; 68 e 69 e lista de exercícios 

11 a 
15/11 

Inglês (no 
dia da 
aula) 

29 a 
05/12 
(No dia 
da aula) 

Unidade 4   (Lessons 13,14,15 e 16) – Parts of the 
Body, Colors, Family and Numbers. Pages 
60,61,62,67,73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AV2 / REC2 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

21/11 Português 29/11 Capítulo 11 – Rir e se Divertir com Palavras!  
Leitura e interpretação de texto, rima, sílabas.  
Estudar páginas 17 a 26 e lista de exercícios. 

22/11 Ciências  02/12 Capítulo 11 – Vendo e Ouvindo 
Capítulo 12 – Cheirando e saboreando 

Estudar páginas 84, 85, 88 a 91, 93, 94, 96 a 99 do livro 
integrado e lista de exercícios. 

25/11 História 03/12 Capítulo 11 – Os museus.  

Capitulo 12 – Para comemorar. 
Estudar páginas 47 a 51, 52 a 54  do livro integrado e lista 
de exercícios. 

26/11 Geografia 04/12 Capítulo 11 – Organização do Trânsito 
Capítulo 12 – Por que estudar? 
Estudar páginas 64 a 74 do livro integrado e lista de 

exercícios.  

27/11 Matemática 05/12 Capitulo 11– figuras geométricas e espaciais.   
Capitulo 12 – Dobro e metade. 

 Estudar páginas 118 a 128 e 132 a 137. do livro integrado 
e lista de exercícios. 

 
 

 

PRODUTIVIDADES 
 

Disciplina Conteúdo 

Português 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – (listas de exercícios, intervenções feitas e estética)   
2,0 Fichas do Projeto ler é uma aventura.  
3,0. Paradidático: PROJETO CPB 
3,0 Produtividade -  “Você é o autor” pág. 11 do livro integrado. 
Atividade no caderno, em sala. 

Artes 

04 a 08/11 

2,0 Caderno 
2,0 livros  
6,0 Produtividade trabalho manual Releitura obra de arte de Romero 
Brito - (Utilizando giz de lousa e lixa ) 
10,0 – Trabalho em classe - folha de atividade. (Data 08/11) 

Ciências 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – resumos dos capítulos e estética 
2,0 Livro - projetos práticos (Cientistas em Ação)  
3,0 Lista de exercícios em classe  
3,0 – Trabalho em classe – Produção de sachê (página 98 - livro) 

Religião 

04 a 08/11 

2,0- Livro – Capítulos da Unidade 4 
3,0- Projeto PMDE com registro: Criar uma tirinha – com o tema꞉ 
Escolhas 
5,0 – Produtividade -  Montagem Presépio/ Livro Ensino Religioso 
pág. 99   - Atividade em sala de aula. 

História 

04 a 08/11 

2,0 – Resumo do cap.12 e estética.  
2,0 – Livro - correções 
3,0 Lista de exercícios: Atividade em folha.  
3,0 – Trabalho em classe – Exposição de objetos antigos em sala de 
aula.  

Geografia 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – resumo do capítulo 12 (Por que estudar?) e estética. 
2,0 Livro – correções  
3,0 Lista de exercícios em classe 
3,0 – Trabalho em classe: Maquete de rua com placas de trânsito 
 



 

 
 

Matemática 

04 a 08/11 

1,0 Caderno – Atividades em folha. 
1,0 Livro - correções 
2,0 – Atividade dirigida, formação de grupo com 4 integrantes, será 
trabalhado dobro e metade. 
3,0 Lista de exercícios:  
3,0 Produtividade: Jogo das operações, página 115. Construção de 
um binóculo, usando rolo de pape (Reciclável). 

Inglês 

04 a 08/11 

Produtividades do livro e caderno 

Música  

04 a 08/11 

Participação em sala de aula, livro completo, e atividades em folha dadas pela 

Teacher./ Atividade Avaliativa com o conteúdo do Bimestre./ Livro 

paradidático Nosso Amiguinho 

Critérios de 

avaliação de 

produtividades. 

Cadernos: conteúdos completos até a data solicitada, capricho, correções com 
datas e capa de abertura. 
Livros:  Correções, datas, vistos e conteúdos completos até a data solicitada. 
Lista de exercício: Em classe. Atividades realizadas após a data marcada, terão 
redução de 30% do valor total descriminado.  
Trabalhos/ projetos: capa, conclusão, bibliografia, conteúdo, estética e 
procedimentos. 
Todos os trabalhos apresentados após a data descrita terão redução de 30% do 
valor total.  
Todas as produtividades terão prazo máximo de recebimento até 14/11/2019. 
 


