
   

SISTEMÁTICA DE PROVAS – 4º BIMESTRE 
 

Professoras: Rubiane  

Série: 1º ano C 
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DATA  DISCIPLINA CONTEÚDO 
NOTA 

Postagem 
29/10 

 
 

Entrega 
Até 12/11 

Inglês 

Thanksgiven Day – (págs. 89 e 91) 
 

O aluno deverá recortar as páginas 89 e 91 para formar 
um livro de agradecimentos. Cada página é um 
agradecimento por algo:  

 My Family: Minha família 

 My Friends: Meus amigos 

 My Home: Meu lar 
 

Cada página deverá ser ilustrada por meio de desenhos 
(pintados) ou colagens, depois postar todas as 
páginas no E-class ou enviar pelo aluno, caso ele 
esteja vindo às aulas presenciais. 

 
 
 
 

4,0 

03/11 Geografia 

- Realizar uma pesquisa no caderno de geografia sobre 
um meio de transporte. 
Na pesquisa, responder as seguintes perguntas: 
1- Qual o nome do meio de transporte pesquisado? 
2- Você já utilizou esse meio de transporte? 
3- Ele é individual ou coletivo? 
4- Fazer um desenho ou colar uma foto do meio de 
transporte pesquisado. 
Apresentação na aula via Zoom. 

 
 
 

5,0 

03/11 Educação Física 

Pesquisar (conversar) com os pais exemplos de 
brincadeiras populares que eles brincavam quando 
criança. Escolher uma brincadeira e registrar com fotos 
a criança brincando e em um pequeno texto explicando 
que tipo de brincadeira é. 
 
Postar as fotos no E-class junto com o texto 
explicativo. 

10 

 
 
 

Enviar para os 
alunos: 03/11 

 
Data para entrega 

até 17/11 
   
 

Musicalização 

Via E-Class - Envie foto da seguinte página: 79.  
A atividade 13 desta página precisa estar realizada para 
ser validada.  
O que será necessário para realizá-la? Folhas, flores e 
sementes secas, sendo estas de qualquer categoria 
(pétalas rosas, sementes de abóbora, folhas de 
limoeiro, entre outros). Preencha o espaço desta página 
com os itens citados. 
 
Atenção: Somente até o dia 17/11 será aceito o envio 
desta foto, caso contrário, ela passará a validar apenas 
70%, no atraso da entrega. 
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11/11 História 
- Realizar as atividades das páginas 48 e 49.     
 Apresentar na aula Zoom e enviar foto via E-class. 

5,0 

12/11 Artes 
 - Construir um brinquedo usando materiais recicláveis. 
Sugestão: binóculo da página 143. 
Apresentação via aula Zoom 
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17/11 
 

Inglês 
Unidade 4 do livro (págs. 60 – 76)  
Partes do corpo, cores, família e números (1-10). 
Observação: Online| Plaquinhas 

6,0 

24/11 Educação Física 

Elaborar 5 tipos de alongamento para o corpo e registrar 
tirando fotos do alongamento. 
Ex.: Pode ser os que praticamos em aula. 
Publicar as fotos no E-CLASS 

10,0 



   

Obs.: 5 alongamentos / 5 fotos 

19/11 
Ciências 

 

Realizar as experiências “Cientistas em ação” das 
páginas 78 - 79  e  100  - 101 (completar o tópico 
“minhas descobertas”).  
Enviar foto via E-class.  

 
5,0 

23/11 Ensino Religioso 
- Quiz: histórias bíblicas 
Estudar as seguintes páginas: 62 a 79. 

 
10 

24/11 Geografia 
Quiz do trânsito e transportes– Aula Via Zoom 
Estudar as seguintes páginas: 58, 59, 60, 65, 67 e 68. 

 
5,0 

25/11 Historia 
- Datas comemorativas: realizar a atividade e a pesquisa 
da página 55. 
Enviar foto via E-class.  

5,0 

30/11 
Ciências 

 
 - Quiz dos 5 sentidos – Aula via Zoom/ presencial 

 
5,0 

Será definida pela 
professora 

Português 
- Quiz interpretação de texto, palavras escondidas e 
sílabas – Aula Via Zoom/presencial. 
 

 
5,0 

Será definida pela 
professora 

Português 
- Leitura e escrita de frases - Aula Via Zoom/presencial.  
 

 
5,0 

Será definida pela 
professora 

Matemática 

 - Quiz: situações problemas de adição e subtração - 
Aula via Zoom / presencial  
Estudar as seguintes páginas: 109, 110, 111, 113, 116 e 
117. 

 
5,0 

Será definida pela 
professora 

Matemática 
- Quiz: dobro e metade - Aula via Zoom / presencial. 
Estudar as seguintes páginas:133, 134, 135, 136, 140 e 
141. 

2,5 
 
 

 

Será definida pela 
professora 

Matemática 
- Quiz:  Figuras geométricas espaciais. 
Estudar as seguintes páginas:  120, 121, 122, 124, 125 e 
126. 

2,5 

 


