
 

 
 

Porto Alegre, 16 de março de 2021. 
 
Queridos pais, 

 Mais um ano está iniciando, espero que mais uma vez sejamos parceiros na tarefa de preparar 
nossas crianças para a vida. 

 O cronograma abaixo tem datas de provas e trabalhos. É importante que a tarefa seja feita 
sempre após a aula. Os trabalhos devem ser entregues na data prevista, pois não há recuperação do 
trabalho. Não permitam que os mesmos sejam feitos na véspera de apresentação ou entrega. Quanto a 
prova, o ritmo adequado é: estudar um pouco a cada dia, todos os dias. Além de estudar pelos livros é 
importante verificar as atividades complementares no caderno. 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES1º Bimestre – 2021 - Turma 52 

 

Data: Disciplina: Atividade a 
ser realizada: 

Dicas do Professor para um trabalho de qualidade: Peso: 

22/03 Português Produção 
textual 

Será feito em aula com orientação da professora. Será 
avaliado: gramática, organização de ideias e pontuação.  
A atividade deve ser colocada no E-Class e apresentada na 
aula. 

10,0 

Entregar 
22/03 

História Pesquisa Pesquisar sobre a vida nas regiões desérticas. Cada aluno 
irá pesquisar conforme orientações em aula.  

10,0 

Entregar 
23/03 

Geografia Nosso 
Projeto 

Explorando novos espaços: pesquisar e registrar no livro 
pág. 1 e 2.  
A atividade deve ser colocada no E-Class e apresentada na 
aula. 

10,0 

 24/03 Matemática Atividade 
avaliativa 

Atividade no Google forms. 
Conteúdo: Números, problemas e soluções.  

10,0 

Entregar 
25/03 

Ciências Trabalho  Cientistas em Ação: Fazer a maquete em casa, conforme 
orientações pág. 130. (5,0). Apresentar na aula. 
Responder as questões do livro, pág.131. (5,0). 
A atividade deve ser colocada no E-Class e apresentada na 
aula. 

10,0 

26/03 Português Prova de 
Leitura e 

interpretação 

Atividade no Google forms. 
 

10,0 

 

12/04 Historia Prova  Conteúdo: 
Cap. 1 - A vida nas regiões desérticas. 
Cap. 2 – A vida nas montanhas 

10,0 

13/04 Geografia Prova  Conteúdo: 
Cap. 1-A vida dos brasileiros  
Cap. 2 – Ter ou não ter filhos 

10,0 

14/0 Matemática Prova  Conteúdo: Sistema de numeração; operações com 
números grandes; geometria; ponto, reta, e plano; 
problemas envolvendo as quatro operações básicas. 

10,0 

15/04 Ciências Prova  Conteúdo: Cap. 1- Terra: nosso planeta em movimento. 
Cap. 2 – Nossa Vizinhança. 

10,0 

16/04 Português Prova  Prova: Conteúdo Leitura e interpretação textual; uso do 
travessão easpas; flexão do verbo nos tempos indicados; 
pronomes de tratamento; encontros consonantais e 
dígrafos, grau diminutivo do substantivo, acentuação 
gráfica (monossílabas, oxítonas, paroxítonas e 
paroxítonas), separação silábica; concordância verbal e 
nominal. 

10,0 



 

• Falta nos dias de provas: O aluno que faltar, em dia de prova, por motivo de doença ou luto na família deverá apresentar ao SOE o 

atestado médico/cópia de óbito até 48h após a volta às atividades normais para agendar a realização de uma nova prova. 

• Outras situações que não se encaixem na justificativa acima, o responsável deverá solicitar junto ao setor de tesouraria/secretaria a prova de 

segunda chamada mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), por prova. 

• Trabalhos: Deverão ser entregues na data prevista. Se o aluno souber que vai faltar no dia da entrega, pode fazê-lo dias antes. Os trabalhos 

entregues após a data marcada serão aceitos, porém, serão descontados pontos e aceitos até três dias após a data com justificativa por 

escrito. 

Arte: todos os trabalhos feitos em casa e na aula somam para a média, por isso é importante que sejam feitos com capricho e entregues na 

data certa. 

• A prova terá peso 10,0. Os trabalhos poderão ter pesos fragmentados. O aluno que não atingir a média 7.0 na prova fará a recuperação. 

• O cronograma é elaborado no início do bimestre, portanto, é um planejamento. Caso os alunos não completem determinadas páginas no 

livro, tais páginas não serão incluídas como conteúdo para as provas.    

• Mantenha este cronograma visível e o acompanhe durante todo o bimestre junto com seu filho, na agenda serão anotados detalhes e outras 

atividades que não valem nota, mas que são importantes para o desenvolvimento do aluno. 

  

 

Espero contar com o apoio de todos, coloco-me sempre à disposição.  

Um abraço,  

Professora Marlene Aragão. 

 

 
 

 

Entregar: 
19/04 

História Pesquisa Investigue: responder as perguntas e elaborar um cartaz 
com as respostas. Pág. 86.   
A atividade deve ser colocada no E-Class e apresentada na 
aula. 

10,0 

20/04 
 

Geografia Atividade 
avaliativa 

Atividade no Google forms. 
Capítulo 3 – Desafio da População. 

10,0 

22/04 Ciências Atividade 
avaliativa 

Atividade no Google forms. 
Capítulo 3 – Explorando a Via Láctea 
 

10,0 

23/04 Matemática Atividade 
avaliativa 

Atividade no Google forms. 
Conteúdo: Cap. 3 – Divisão e expressões numéricas. 
 

10,0 

 

 

26/04 História Recuperação Conteúdo da prova  10,0 

27/04 Geografia Recuperação Conteúdo da prova  10,0 

28/04 Matemática Recuperação Conteúdo da prova  10,0 

29/04 Ciências Recuperação Conteúdo da prova  10,0 

30/04 Português Recuperação Conteúdo da prova  10,0 

 

Entregar: 
28/04 

Arte Caderno de 
desenho  

Serão avaliadas as atividades feitas no caderno de 
desenho.  
Serão avaliadas as pesquisas e os desenhos: 

➢ A chegada dos portugueses no Brasil. 
➢ Arte plumária. 
➢ Cerâmica marajoara. 

A atividade deve ser colocada no E- Class e apresentada 
na aula. 

10,0 

 30/04 E. Religioso  Atividade no 
Google 

Será feita de acordo com os conteúdos do livro, Unidade 1. 10,0 


