
 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  2º Bimestre/2020  - 1º anos 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  
Nota 

Máxima 

Data da 

Entrega 

Língua 

Portuguesa 

Lista de exercícios (anexo) 
 

6,0 27 a 31 julho 

Confecção de um SUSSURROFONE (anexo) 
1.  

1.0 
27 a 31 julho 

Atividade Apostila: Apostila 2, páginas 10 e 11 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 6, dia 12/06/20)  1.0 

27 a 31 julho 

Atividade Apostila : Apostila 2. Páginas 14, (atividade 21 
explicação)  
(Atividade já desenvolvida no roteiro 3, dia 18/05/20)  

1.0 
27 a 31 julho 

 Tarefas de casa solicitadas - entre os dias 06 a 17 de julho 
1.0 

Até 31 julho 

                                                                                              TOTAL  10  

Matemática 

Lista de exercícios (anexo) 
 

6,0 20 a 24 de julho 

Trabalho:  
Elaborar um problema matemático envolvendo adição ou subtração, 
no caderno. (Não esqueça do cabeçalho) 
Posteriormente na aula online a professora solicitará que o aluno 
apresente seu problema matemático aos colegas. 

3.0 20 a 24 de julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até 31 julho 

                                                                                              TOTAL  10  

     Ciências 
Lista de exercícios (anexo) 
 

6,0 27 a 31 julho 

Trabalho:  Foguete de ar. Página 99 e 100- apostila 2 3.0 27 a 31 julho 

 Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1.0 Até 31 julho 

                                                                                              TOTAL  10  

História 

Trabalho: 
MINHA FAMÍLIA: Apostila 2- página 45 - Arvore G 
(atividade já realizada no roteiro 2, dia 07/04/20).  
Esta atividade poderia ser realizada na página 46 da apostila ou em 
uma folha de papel sulfite.  

2.0 20 a 24 de julho 

MINHA CASA: Apostila 2- Páginas 51 e 52  

(atividade já realizada no roteiro 2, dia 07/04/20).  
 

2.0 20 a 24 de julho 

Lista de exercícios (anexo) 
 6.0 20 a 24 de julho 

                                                                                              TOTAL  10  

 

Geografia 

Trabalho: 

No caderno de Tarefas fazer uma colagem de 3 produtos que sejam 

naturais e 3 produtos industrializados. 

 (Atividade já realizada no roteiro 8, dia 23/06/20) 

3.0 20 a 24 de julho 

 
Atividade - Matéria-prima: Página 69 da apostila 2,  2.0 20 a 24 de julho 

Lista de exercícios (anexo) 
 

5.0 20 a 24 de julho 

                                                                                              TOTAL  10  

Ensino 

Religioso 

Trabalho: 
A criação de Deus: Baseando-se nas páginas da Bíblia para 
Crianças e Livro de Ensino Religioso página 42, confeccione um 
livrinho da criação com gravuras ilustrando os seguintes dias: 
1º dia: A luz página 24. 
2º dia: O ar página 25. 
3º dia: As plantas páginas 26 e 27. 
(até o 3º dia da criação, atividade já realizada no roteiro 4, dia 
25/05/20) 
4º dia: Os astros página 28 e 29. 

6.0 27 a 31 julho 



 

Senhores Pais, atenção aos recados abaixo: 

1) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). Mas caso não consigam anexá-

las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente organizadas por disciplinas, 

com o nome e série do aluno.  

2) Caso não consigam fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha 

a parte, desde que estejam com o cabeçalho e nome da atividade e disciplina. 

Cabeçalho (C.A.P, data completa). 

3)  Separamos a entrega das atividades em duas semanas (de 20 a 24 e 27 a 31) apenas para facilitar a 

organização das mesmas.  

4) A maioria das atividades já foram pedidas em roteiros anteriores, mas caso ainda não tenham sido 

realizadas poderão ser postadas nas datas de 20 a 31 de julho. 

5) Lembramos que ao retornarmos as aulas, realizaremos uma avaliação diagnóstica para verificar a 

aprendizagem dos alunos e posteriormente se necessário um programa de reforço escolar. 

 

Faremos uma reunião online para maiores esclarecimentos. Logo mais divulgaremos o Link da 

mesma na lista de transmissão do whatsapp. 

 

5º dia: Animais marinhos e aves páginas 30, 31, 32 e 33. 
6º dia: Animais terrestres página 34 e 35. 

Atividade: Livro de Ensino Religioso 

- Página 32 colar um peixe feito com dobradura 

(https://youtu.be/ZPZW6uOREnA)  

- Página 33 recortar e colar as figuras de animais marinhos 

encontradas na página 91.. 

 (atividade já desenvolvida no roteiro 8, dia 25/06/20) 

4.0 27 a 31 julho 

                                                                                              TOTAL  10  

Artes 

Trabalho:  

Confecção de um animal de sucata e releitura da tela de Gustavo 

Rosa. (Atividades já realizadas no roteiro 5, dia 04/06/20) 

4.0 20 a 24 de julho 

Atividades:  Livro de Artes: 

Páginas 25, 26, 27 e 28 Desenho e origami inspirado em obra de 

Tarsila do Amaral 

 (atividades já realizadas nos roteiros 2 e 8, dias 09/04/20 e 

26/06/20). 

6.0 20 a 24 de julho 

                                                                                              TOTAL  10  

Inglês 

Trabalho:  Glossário dos Materiais escolares. Colar figuras de 

materiais escolares em uma folha sulfite, e escrever  dos nomes 

desses objetos em Inglês.   
(atividade já realizadas no roteiro 5, dia 01/06/20) 

5.0 20 a 24 de julho 

Atividades do livro pag. 37 e  40 

(atividade já realizadas no roteiro 4 e 5, dias 25/05 e 01/06) 
5.0 20 a 24 de julho 

                                                                                              TOTAL  10  

Educação 

Física 

Confecção de brinquedo reciclável -  (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Atividade anexa.  5.0 27 a 31 julho 

                                                                                              TOTAL  10  

https://youtu.be/ZPZW6uOREnA

