
 

Calendário 3º Bimestre – 1° ano A 

Período Avaliativo 
DATAS DISCIPLINAS VALOR CONTEÚDO ONDE ESTUDAR 

31/08 Ensino Religioso 10,0 Unidade 3: 
*Filho desejado e amado. 
*Estudante aplicado. 
*Deus olha para o coração 
*Ele entregou o que tinha. 

Apostila, páginas 44 a 51. 

10/09 Música 5,0 Atividade Avaliativa pelo Google Forms. Livro de Arte, páginas 38, 46 a 
49 e 50. 

11/09 Matemática 10,0 Capítulo 7 e 8: 
*Caminhos e formas. 
*Medidas e comparações 
 

Apostila, páginas 107 a 130. 

14/09 Ciências 10,0 Capítulo 7, 8 e 9: 
*Seres vivos da terra. / Seres vivos da água / Seres 
vivos do ar. 

Apostila, páginas 79 a 98. 

 
 

15/09 
 

 
Inglês 

 
10,0 

 
Toys, Pets, Colors, Numbers. 

Páginas 45, 46, 47, 49, 52, 54 
e 57. 

16/09 História 10,0 Capítulos 7, 8 e 9: 
*O tempo passa. 
*O tempo na escola. 
*Registrando meu tempo. 

Apostila, páginas 44 a 56. 

17/09 Geografia 10,0 Capítulo 7 e 8.  
*Como ver, ouvir e sentir o ambiente. 
*Paisagens que a natureza cria. 

Apostila, páginas 60 a 72.  

18/09 Língua 
Portuguesa 

10,0 Capítulo 7 e 8: 
*Sílabas, escrever e identificar a quantidade de 
sílabas e letras que compõem as palavras. Vogais, 
consoantes, rimas e interpretação. 
*Tipos textuais, organizando as letras para formar 
palavras, sílaba inicial e sílaba final. 
 

Apostila, páginas 4 a 31. 

 Trabalhos Avaliativos – 3º Bimestre 

MÊS / DATAS DISCIPLINAS VALOR CONTEÚDOS ONDE 
ESTUDAR/OBSERVAÇÕES 

25/08 Ciências 10,0 Disciplina: Ciências. 
Conteúdo: Animais terrestres aquáticos e aéreos. 
 

 
No horário da aula Zoom, a turma fará um passeio 
virtual ao Zoológico. E após esse momento, 
responderão um questionário no Google Forms 
referente ao Tour Virtual ao Zoo, classificando os 
animais em: terrestres, aquáticos e aéreos (de 
acordo com suas características). 
 

Critérios avaliativos: 
Participação e entrega no prazo. 
 
 
 

27/08 Língua 
Portuguesa 

      5,0 Disciplina: Língua Portuguesa 
Conteúdo: Soletrando.  
Em aula via zoom, a Professora fará um sorteio 
de frases, onde o aluno soletrará oralmente. 
Serão usadas palavras com sílabas simples do 
cotidiano trabalhadas durante as aulas. 
 

Critérios avaliativos: 
Participação, assertividade. 
Trabalho avaliativo na aula ao 
vivo via zoom. 

31/08 Geografia/ 
Arte 

10,0 Disciplina: Geografia / arte 
Conteúdo: Paisagens naturais e culturais. 
 
Observar o quadro da “Paisagem com touro” de 
Tarsila do Amaral.  
Fazer uma lista com os elementos naturais e 
culturais identificados na imagem. 
Registrar no caderno de geografia (verde). 
Escolher uma paisagem natural ou cultural e 
representá-la por meio de um desenho, utilizando 

Capricho, organização, 
ortografia, entrega no prazo, 
ilustração.  
 
Obs: O roteiro para a realização 
da atividade será enviado pela 
professora no portal do E-class 
no dia 24/08 na disciplina de 
Artes.  
 



 

IMPORTANTE: OS TRABALHOS ENTREGUES FORA DO PRAZO, VALERÃO 90% DA NOTA.  

 

 

diferentes tipos de recursos (Giz, imagens, glitter, 
dobradura etc.). 
 
Enviar a foto da atividade avaliativa até o dia 
31/08. 
 

 
 
 

 
01/09 

 
 

 
História 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Portuguesa 

 
10,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,0 

Disciplina: História 
Conteúdo: Noções de Tempo e Espaço 
 
- O aluno deverá identificar quais atividades ele 
realiza em cada período do dia (manhã, tarde e 
noite) por 5 dias, de segunda a sexta-feira. 
Realizar o registro no caderno de atividades de 
História. (verde) (em anexo o modelo a ser 
seguido). Separar uma folha do caderno para 
cada dia do diário.  
 
Obs.: Incluir a descrição das atividades sugeridas 
na rotina diária. 
 
 
Disciplina: L. Portuguesa 
Conteúdo: Tipos textuais – História em quadrinho. 
 
- O aluno deverá escolher um dos dias da semana 
sobre sua rotina e criar uma história em 
quadrinhos, ilustrada e pintada. 
 

 
Critérios avaliativos: 
Capricho, organização, 
ortografia, participação e entrega 
no prazo. 
 
Obs: O roteiro para a realização 
da atividade será enviado pela 
professora no portal do E-class 
dia 21/08, na disciplina de 
Língua Portuguesa. 
 
 
 
Critérios avaliativos: 
Capricho, criatividade, 
organização, participação e 
entrega no prazo. 
Desenho e pintura. Obs.: Atente-
se para o tipo de cada balão que 
deve ser usado.  Pontualidade na 
entrega. 
 
Obs: O roteiro para a realização 
da atividade será enviado pela 
professora no portal do E-class 
no dia 21/08. 

09/09 Matemática      10,0 Disciplina: Matemática. 
 
Conteúdo: Formas geométricas planas 
(quadrado, retângulo, círculo e triângulo). 
 
Realizar o registro das atividades no caderno de 
Matemática (azul). 
 

Critérios avaliativos: 
Capricho, criatividade, 
organização, identificação 
correta das figuras, participação e 
entrega no prazo. 
 
 
Obs: O roteiro para a realização 
da atividade será enviado pela 
professora no portal do E-class 
no dia 28/08. 
 

 

10/09 

 

 

Ed. Física 

 

10,0 

Disciplina: Ed. Física 
 
Trabalho sobre a importancia da alimentação 
saudável (um dos 8 remedios da natureza): O 
aluno deve escolher um alimento saudável que 
ele goste de comer, e escrever 2 benefícios desse 
alimento para a saúde, e postar junto 1 imagem 
do alimento escolhido. A imagem pode ser 
digitalizada, ou um desenho.  O aluno terá que 
postar na plataforma e-class.  
 
A solicitação desta atividade estará disponível 
na plataforma E-class, no dia 03/09. 
 

Critérios avaliativos: 

Na plataforma e-class terá um 

vídeo explicando a importância 

de consumir alimentos 

saudáveis. 

 

Site sugestivo: 

https://www.adventistas.org/pt/sa

ude/8-remedios-naturais/ 

 

 

14/09  

Música 

   

5,0 

Disciplina: Música. 
Será dada nota no livro de arte nas páginas 38, 

42,46, 47, 48, 49 e 50. Por favor, enviar fotos das 

páginas para o e-mail 

simonercamargo@yahoo.com.br . 

É importante que as fotos estejam com boa 

nitidez. 

 

Critérios avaliativos: 
Tarefas foram feitas em aula no 
zoom 

https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/
https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/
mailto:simonercamargo@yahoo.com.br

