
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO: A família, como é minha família, onde moram as famílias, minha casa. Livro páginas 44 a 
53. 
 
 

06/05 
 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO: Em outros lugares; As paisagens que as pessoas criam. Livro páginas 60 a 69.  

07/05 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

CIÊNCIAS 

DATA CONTEÚDO: Terra: a parte seca; Água: a parte molhada. Livro páginas 76 a 82. 

08/05 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

PORTUGUÊS 

DATA Interpretação de texto, nome completo, alfabeto (vogais e consoantes), família silábica das letras V, F, 
B, R, X, sílabas iniciais e finais das palavras, leitura e escrita de: palavras com LH, palavras com (as, es, 
is, os ,us), palavras com (gue, gui), palavras com H, palavras terminadas em (al, el, il, ol, ul), Gêneros 
textuais: rótulos e convites. Livro páginas 04 a 16. 

09/05 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO: Números e códigos: numerais de 0 a 50, quantidades, unidade e dezena, representação 
por material dourado. Livro páginas 104 a 115, 117 e 118. 
 

10/05 
 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – AV1 

Professora:   Fernanda Félix                      Turma:   1º C         Bimestre:  2º 

Período: MAIO/2019 



INGLÊS 

DATA 
 

 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

 MÚSICA 

DATA  
 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

PRODUTIVIDADE 
 

TODAS AS MATÉRIAS - VALOR 3: 
 
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) 
 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 
 

CONTEÚDOS -VALOR 7 

HISTÓRIA: 
 
AT 1: Livro página 46: Fazer um esquema de sua família, como no exemplo da página 45 do livro, colocando os nomes 
de cada membro da família. Colar a foto da sua família.  

➢ Capricho (1,5); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,5). 

 
AT 2:  Livro página 51: Realizar atividade do livro sobre como é a casa que você mora, respondendo as questões.  

➢ Capricho na escrita (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
AT 3: Tipos de moradia: Construir uma casinha de madeira (utilizando palitos de picolé). 

➢ Capricho (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 

 
GEOGRAFIA: 
 
AT 1: Livro página 62: Pesquisa com os seus familiares – em que lugar trabalham e qual atividade eles desenvolvem 
enquanto o aluno está na escola? 



➢ Pesquisa (1,0); 
➢ Capricho na escrita (1,0). 

 
 
AT 2: Livro página 157: Recortar e colar no caderno relacionando a matéria-prima ao produto feito dessa matéria-
prima. 

➢ Capricho (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
AT 3:  Livro páginas 143 e 144: Nosso projeto – Meio Ambiente. Atividade coletiva. 

➢ Pesquisa e entrevistas (1,0); 
➢ Capricho na escrita (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
CIÊNCIAS: 
 
AT 1: Livro página 83: As camadas da Terra - Pesquisa e suas descobertas – Atividade coletiva.  

➢ Atenção e Participação (1,0); 
➢ Capricho na escrita (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
AT 2:  Livro Página 91: Transformações da água - Pesquisa e suas descobertas – Atividade coletiva.  

➢ Capricho na escrita (1,0); 
➢ Participação e Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
AT 3: Livro página 99 e 100: Foguete de Ar - Pesquisa e suas descobertas – Atividade coletiva.  

➢ Capricho na escrita (1,0); 
➢ Participação e Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
PORTUGUÊS: 

 
AT 1: Livro Página 151: Produzir um texto coletivo de uma receita sobre a verdadeira amizade. 

➢ Participação (1,0); 
➢ Capricho na Escrita (1,0). 

 
AT 2:  Livro Página 23: Transformar um poema em História em Quadrinhos – Atividade coletiva. 

➢ Criatividade (0,5) 
➢ Participação (0,5) 
➢ Capricho na escrita, desenhos e pinturas. (1,0) 

 
AT 3:  Livro Página 36: Mosaico de frutas. 

➢ Criatividade (0,5) 
➢ Capricho na escrita (0,5) 

 
AT 4:  Ditado  e Escrita Espontânea - Atividade em folha Xerocada.  

➢ Desempenho em realizar a atividade escrita. (2,0). 
 
MATEMÁTICA: 
 
AT 1: Atividade em folha xerocada: atividade sobre dezenas e unidades utilizando material dourado.  

➢ Organização e capricho (1,0); 
➢ Empenho em desenvolver a Atividade (1,0). 

 



AT 2: Atividade em folha xerocada: atividade sobre probleminhas e continhas de adição.  
➢ Organização e capricho (0,75); 
➢ Empenho em desenvolver a Atividade (0,75); 
➢ Raciocínio matemático (1,0). 

 
AT 3: Atividade em folha xerocada: Atividade sobre probleminhas e continhas de subtração.   

➢ Organização e capricho (0,75); 
➢ Empenho em desenvolver a Atividade (0,75); 
➢ Raciocínio matemático (1,0). 

 
ARTES: 
 
AT 1: Releitura de uma das obras de Tarsila do Amaral. Atividade no caderno de Artes com tinta guache. 

➢ Desenho e Pintura. (1,0); 
➢ Capricho e organização (1,0). 

 
AT 2 :Livro Página 28. Dobraduras de flores. 

➢ Capricho (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
AT 3: Confecção do mural relacionada às datas comemorativas no decorrer do 2º bimestre – Atividade no coletivo. 

➢ Participação (1,0); 
➢ Capricho (1,0); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,0). 

 
RELIGIÃO: 
 
AT 1: Nosso Projeto: Confeccionar um livrinho sobre a história da Criação. 

➢ Capa (1,0); 
➢ Capricho na escrita e nos desenhos (1,5); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,5). 

 
AT 2:  Livro página 93: Pintar, recortar e montar o Tigre. 

➢ Capricho (1,5); 
➢ Desempenho em realizar a atividade (1,5). 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 – ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREATIVAS – VALOR 10: 

Percepção global do corpo; Reconhecimento das partes do corpo; Domínio dos movimentos gestuais do 
corpo; Lateralidade; Coordenação visomotora (ampla/ motora fina). 
 

➢  Empenho em desenvolver a tarefa (1,5); 
➢ Organização e capricho (1,5); 
➢ Participação durante as aulas (2,0); 
➢ Desempenhos em atividades coletivas (1,5); 
➢ Realização das tarefas de classe (1,5); 
➢ Respeito e colaboração com os colegas e professora (2,0). 

 
  
 

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 entrega-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   

 

 

 
 

 

 

 


