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DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  Nota 

Máxima 

Data da 

Entrega 

Ensino 

religioso 

Recorte e decore como desejar a atividade da página 87 do 

livro de Ensino Religioso. (cartão: Eu amo a minha família) 

(valor: 1.0) 

Confeccionar em casa, um cartão demonstrando amizade e 

carinho por um colega. (2.0) 

Obs: trazer os dois cartões para serem avaliados antes de 

entregarem. 

3.0 20/02 

Ciências 

Apostila: pesquisa das páginas 85 (atividade 6) e 102 

(Entrevista). Valor: 1,5.  

Montar o bonequinho da página 91 e apresentá-lo em sala. 

Valor: 1,5  

3,0 27/02 

Matemática 

Apostila: fazer a Caixa de Contagem: Instruções na página 

142. “Faça você mesmo”. Valor: 1.0 ponto. 

3,0 27/02 Apresentação da Caixa de Contagem. Em sala os alunos 

apresentarão os itens utilizados e realizarão problemas 

matemáticos elaborados pela professora. Valor: 2.0 pontos. 

Geografia 
Apostila: realizar as atividades das páginas 61(exercício 2,3),  

62 (exercício 4) e 66.  Valor : 1.0 (cada página) 
3.0 02/03 

História 
Apostila: Minha História: Páginas 45, 47 e 50. Valor: 1,0 (cada 

página). 
3.0 04/03 

Língua 

Portuguesa 

Fazer um Livrinhos das Vogais Ilustradas: Recorte e cole 

gravuras que iniciem com as vogais – coloque uma vogal em 

cada folha sulfite. Escreva o nome de cada gravura com auxílio 

de um adulto. Coloque uma capinha no livrinho e grampeie 

todas as páginas. Na capa use a sua criatividade. Valor: 2.0 

pontos. 
3,0 17/03 

Apresentação: Em sala o aluno(a) irá escolher uma gravura de 

cada página do livrinho das vogais e apresentará para a 

professora, utilizando o alfabeto móvel e deverá dizer quais são 

as vogais que aparecem nestas palavras. Valor: 1.0 ponto. 

Artes 

Livro de Artes pág. 08. Fazer o contorno da mão e enfeitar com 

cola colorida ou outro material disponível em sua casa. 

(valor:1.0) 

Página 13. Recorte de revistas, diferentes partes do corpo e 

cole-as, formando um boneco. (valor:1.0) 

Página 17. Desenhe e pinte árvores com pontos, como as de 

Allan Marcelo M. Teixeira. (observe a imagem da página 16) 

(valor:1.0) 

5,0 18/03 

Apresentação dos trabalhos em sala. (2.0) 

*Pedimos dedicação, capricho na execução dos trabalhos e atenção às datas de entrega. 

*Não serão aceitos trabalhos entregues fora da data, a não ser com atestado médico. 

* Esta Sistemática estará disponível no site do Colégio Adventista. 
 


