
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO:  
A família; como é a minha família? Onde mora a minha família? S.I.E páginas 44 a 52. 
Datas comemorativas. 
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GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO:  
Em outros lugares/Lugares de trabalho na escola/Paisagens que as pessoas criam/Viver no Brasil. S.I.E 
páginas 60 a 65. 
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CIÊNCIAS 

DATA CONTEÚDO: 
 Quanto lixo produzimos: uso da lixeira correta. S.I.E página 1. 
A Parte seca (tipos de solo, importância do solo, cuidados com o solo). S.I.E páginas 76 a 82. 
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PORTUGUÊS 

DATA CONTEÚDO: Ser saudável é... 
Gênero textual: receita; vogais e consoantes; letra inicial e final das palavras; escrita de imagem, ditado 
de palavras, quantidade de letras e rimas. S.I.E páginas 4 a 14.  
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MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO: 
Números e códigos/ ideias de adição histórias matemáticas /unidade e dezena. S.I.E páginas 104 a 121. 
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PRODUTIVIDADE 

DATA Português 
AT 1:  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 2:  Livro Página 36: Mosaico de frutas. 

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

 
AT 3:  Ditado e Escrita Espontânea - Atividade em folha Xerocada.  

➢ Escrita correta das palavras. (4,0). 

Atividades de Classe e Casa: 
Atividades do livro, apostila, cadernos 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) 
 

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). 

Atividades de Classe e Casa: 
Atividades do livro, apostila e caderno, 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) 

 
 
 
 



 

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). 

Atividades de Classe e Casa: 
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) 

 
Ciências 
AT 1: Atividade no caderno em folha xerocada: Estados físicos da água. 

➢ Classificação de acordo com cada estado da água (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  

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

 
AT 3: Livro página 101 e 102: Agora é a sua vez 

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

Atividades de Classe e Casa: 
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) 
 

Geografia 
AT 1: Livro página 69: Pesquisa com os seus familiares – de onde vêm os materiais escolares? 

➢ 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). 

Atividades de Classe e Casa: 
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) 
 

Arte 
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). 

Atividades de Classe e Casa: 
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) 
 

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

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

Atividades de Classe e Casa: 
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) 

 
 

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 entregá-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   

 


