
São Paulo, 10 de Fevereiro de 2020 

Queridos Pais, 

O 1º bimestre já começou e estamos cheios de atividades para realizar. Peço a atenção a nossa sistemática de provas, traba-

lhos e atividades, fiquem atentos as datas e aos recadinhos enviados via agenda, neles forneceremos mais detalhes. Desde já 

continuo contando com o apoio e colaboração de vocês.  

Cronograma de Avaliações – 1º bimestre - 1º Ano A 

  ATENÇÃO: RECUPERAÇÃO: As provas de Recuperação acontecerão no final do bimestre. Os pais devem atentar para 
os bilhetes que serão enviados via agenda. Nela ,estará as datas das Recuperações. 

Cronograma sujeito a alterações, que serão comunicadas via agenda. 

Disciplina Data Descrição objetiva 

Língua  
Portuguesa 

21/02  Prova 1 –  Vogais; Encontro vocálico, Alfabeto; Letra inicial e final das palavras; Escrita do 

nome; completo;  Quantidade de letras nas palavras, (peso 8,0) 
23/03 

  
Prova 2 –  Gênero textual: listas; Alfabeto; Ordem alfabética; Interpretação textual; Quanti-

dade de letras nas palavras, (peso 8,0) 
 Recado via agen-

da 
Casa: -  Você é o Autor: Pesquisa do nome e apresentação em classe, livro pagina 11  (peso 

2,0)    
 Recado via agen-

da 
Classe:  Atividade Avaliativa Paradidático Ciúmes – (peso 2,0) 

  

Matemática 

20/02  
  

Prova 1 –  Numerais até 10; Noção de grandeza; Noção de posição e noção de localização; 

Sequencia numérica, Correspondência; classificação, (peso 8,0) 

24/03 Prova 2 – Conceitos e processos/ Números e quantidades (8,0 pontos) 

 Recado via agen-
da 

Classe:  Confeccionar o jogo da p. 114 (peso 2,0) 

Recado via agen-
da 

Casa:  Caixinha de contagem, livro pagina 142 (peso 2,0) 

  
  

Ciências 
25/03 

  

Prova 1 –  Aranha e formiga; Quem são os cientistas; meu corpo; cuidados com o corpo; 

partes do corpo (peso 8,0) 
Recado via agen-

da 
Casa –   Pesquisa sobre insetos que constroem suas próprias moradias, caderno (peso 1,0) 

  
Classe: Reutilização de materiais: montar o bonequinho da pagina 91  (peso 1,0) 

  

Ensino Religio-
so 

20/02 Prova 1 –  Unidade 1: Jesus me ama  (8,0 pontos) 
  

Classe:  Deus me fez: Apresentação da atividade do livro (peso 1.0) 

Recado via agen-
da 

Casa:  Amigo secreto: confeccionar uma carta para o amigo sorteado, demonstrando amizade 

e carinho por ele. (peso 1.0) 
  

Arte 
  

  Classe:   Meu corpo: recorte e colagem, livro pagina 13 – (peso 3.0) 

  Classe:  Violino: montar um violino, livro pagina 21 (peso 3.0). 

  Classe:  Montagem do boneco SIE p. 91 (peso 4.0) 

  
  

História 
24/03 

  

Prova 1:  Nome e sobrenome; Certidão de nascimento; Carteira de identidade; Carteira de 

vacina; Objetos antigos (peso 8,0) 
Recado via agen-

da 
Casa:  Minha história fotográfica, livro pagina 45 (peso 1.0)    

Recado via agen-
da 

Casa:  Pesquisa sobre o seu nome e seu significado, livro 47 -  (peso 1.0) 

  

Geografia 

26/03 Prova 1:   Viver na terra; Meu pequeno lugar no mundo; Aqui onde estou, (peso 8,0) 
Recado via agenda Casa: Confecção do globo terrestre, (esfera maior que 15mm) “faça você mesmo”,  livro pagi-

na 64; (peso 2,0) 


