Fazendo história, de geração em geração.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 01 – 1º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

SEGUNDA-FEIRA
09/03/2020

GEOGRAFIA – Minha moradia é um lugar especial, diferentes tipos de moradia, cômodos da moradia, objetos dos cômodos da
moradia (págs.: 04 a 17).

TERÇA-FEIRA
10/03/2020

MATEMÁTICA – Para que servem os números? , mais/ menos ou igual, números até 30, números ordinais, adicionar e subtrair
(págs.: 04 a 53).

QUARTA-FEIRA
11/03/2020

HISTÓRIA – Como você é? Você tem um nome e um sobrenome, dizendo um nome em libras, apelidos (págs.: 04 a 17).

QUINTA-FEIRA
12/03/2020

PORTUGUÊS – alfabeto da língua portuguesa, ordem alfabética, vogais: minúsculas, maiúsculas, imprensa, cursiva ( págs.: 03 a
55).

SEXTA-FEIRA
13/03/2020

CIÊNCIAS – O que eu vou estudar em ciências? Somos humanos, eu sou assim..., identificando ambientes, órgãos do sentido
(págs.: 04 a 17).
INGLÊS – Hello, boys and girls, let’s go to school; (págs.: 08 a 19).

1. OBSERVAÇÕES:
2.
3. 1. As avaliações dos estudantes serão em horário normal de aula;
4. 2. Trazer para aula material escolar completo.

Fazendo história, de geração em geração.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 01 – 2º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

SEGUNDA-FEIRA
09/03/2020

PORTUGUÊS – Interpretação de texto;
Alfabeto e ordem alfabética (págs.: 11 à 12);Letras maiúsculas e minúsculas (págs.: 13); Escrevendo palavras com F ou V / B ou P
(págs.: 15 à 18); Encontro vocálico (págs.: 28 e 29).

TERÇA-FEIRA
10/03/2020

HISTÓRIA – Assunto: Vida de criança: Ser criança (Você é criança/ Iguais mas diferentes) Crianças em diferentes lugares.
Crianças têm direitos. (págs.: 02 à 13 e caderno)

QUARTA-FEIRA
11/03/2020

MATEMÁTICA – Função social dos números: quantidade, medida, ordem, código; como os números podem ser organizados para
compor quantidade (CDU); números ordinais; adicionar e subtrair; problemas envolvendo adição e subtração sem
reagrupamento. (Estudar págs.: 4 à 10, 12, 15 à 20, 26 à 35).

QUINTA-FEIRA
12/03/2020

GEOGRAFIA – Assuntos: Nossa escola - Tipos de escola (As escolas são diferentes); Partes da escola (Dependências da escola).
Meu horário escolar (Horário na escola). (págs: 02 à 17 e caderno).

SEXTA-FEIRA
13/03/2020

INGLÊS – Estudar livro (págs.: 08 à 19). ( Hi! What’s your name? / I love my Family!) e caderno.
CIÊNCIAS – Estudar livro (págs.: 02 à 20). (Ambientes e seres vivos) e caderno.

5. OBSERVAÇÕES:
6.
7. 1. As avaliações dos estudantes serão em horário normal de aula;
8. 2. Trazer para aula material escolar completo.

Fazendo história, de geração em geração.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 01 – 3º ANO
DATAS
SEGUNDA-FEIRA
09/03/2020
TERÇA-FEIRA
10/03/2020

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
CIÊNCIAS – Estudar livro (págs.: 02 à 20). (Solta o som) e caderno.
INGLÊS – Estudar livro (págs.: 08 à 19). (Fun days at a Summer Camp. / The months and the seasons.) e caderno.
MATEMÁTICA – Números naturais – contar, medir, identificar e ordenar; números ordinais e numeração romana; comparação
> e < - maior que e menor que; adicionando e subtraindo com e sem reagrupamento; centena, dezena e unidade; problemas
envolvendo adição e subtração. (Estudar págs.: 4 à 7, 17, 29 à 31, 34 à 37 e caderno).

QUARTA-FEIRA
11/03/2020

HISTÓRIA – Assunto; Lugares tem história: Lugar onde vivo (história dos lugares e lugares na minha história/ Lugares de
convivência.). Lugares se transformam. Conhecendo história dos lugares (Fontes históricas/ Lugares e memória coletiva/ Nomes
dos lugares/ Marcos históricos/ Lugares de memórias) (págs.: 02à 22 e caderno).

QUINTA-FEIRA
12/03/2020

PORTUGUÊS – Interpretação de texto;
Estrofes e versos (págs.: 5); Rimas (Caderno- 02/03); Padrões silábicos (págs.: 10 e 11); Substantivo (págs.: 12 e 13); Uso do S E
SS / R E RR (págs.: 30 à 32); Substantivo próprio e comum / simples e composto (págs.: 33 à 36).

SEXTA-FEIRA
13/03/2020

GEOGRAFIA – Assuntos: Lugares que frequentamos: Nossos lugares de vivencias (Frequentamos diferentes lugares./ De que
gostamos no lugar onde vivemos?/ Do que não gostamos do lugar onde vivemos?). Lugares e suas paisagens (Paisagens e
sentidos humanos/ Marcas do passado) (págs.: 02 à 21 e caderno).

9. OBSERVAÇÕES:
10.
11. 1. As avaliações dos estudantes serão em horário normal de aula;
12. 2. Trazer para aula material escolar completo.

Fazendo história, de geração em geração.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 01 – 4º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

SEGUNDA-FEIRA
09/03/2020

HISTÓRIA – Assunto: Origens da humanidade - Viajando pela história. Ancestral, ancestrais. (Investigando os fosseis e os
vestígios materiais) Conhecendo alguns ancestrais dos seres humanos (Homo sapiens/ E tudo começou na África) Pré-História (
Conquista do fogo/ Artista do passado/ Vida nômade/ Relação com a natureza: do nomadismo ao sedentarismo) (págs.: 02 à 19
e caderno).

TERÇA-FEIRA
10/03/2020

PORTUGUÊS – Interpretação de texto;
Rimas, versos e estrofes (págs.: 6 e 7); Padrões silábicos (págs.: 11 e 12); Ditongo, tritongo e hiato (págs.: 12 à14); Concordância
entre artigo, substantivo e adjetivo (págs.: 14 e 15); Sentido real e figurado (págs.: 33); Sinônimos e antônimos (págs.: 34 à 36).

QUARTA-FEIRA
11/03/2020

CIÊNCIAS – Estudar livro (págs.: 02 à 18). (Que mistura é essa?) e caderno.
INGLÊS – Estudar livro (págs.: 08 à 21). (I’m a new student / My doll can spell my name.) e caderno.

QUINTA-FEIRA
12/03/2020

GEOGRAFIA – Assuntos: Entendendo as paisagens - Paisagens e elementos que as compõem (Paisagens naturais e culturais/
Elementos da natureza). Água é elemento natural (rios e lagos nas paisagens/ A água que não vemos). Relevo é elemento
natural. Solo é elemento da natureza. Ar elemento da natureza. Vegetação é elemento da natureza. (págs.: 02 à 21 e
caderno).

SEXTA-FEIRA
13/03/2020

MATEMÁTICA – Sistema de numeração decimal: ordens de classes até 6° ordem; composição e decomposição; poliedros e
corpo redondo: elementos de um sólido geométrico, prisma, pirâmide, planificação dos sólidos geométricos; adição e problemas
com números naturais. (Estudar págs.: 4 à 11, 22 à 37, 40 à 42 e caderno).

13. OBSERVAÇÕES:
14.
15. 1. As avaliações dos estudantes serão em horário normal de aula;
16. 2. Trazer para aula material escolar completo.

Fazendo história, de geração em geração.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 01 – 5º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

SEGUNDA-FEIRA
09/03/2020

HISTÓRIA – Assunto: História, tempo e calendário - O que é História? Pistas do passado (Tipos de fontes históricas) Histórias,
acontecimentos e linha do tempo (Formas de marcar a passagem do tempo/ O tempo entre os povos indígenas do Brasil).
(págs.: 02 à 21 e caderno)

TERÇA-FEIRA
10/03/2020
QUARTA-FEIRA
11/03/2020
QUINTA-FEIRA
12/03/2020

SEXTA-FEIRA
13/03/2020

CIÊNCIAS – Estudar livro (págs.: 02 à 20). (Conhecendo os materiais.) e caderno.
INGLÊS – Estudar livro (págs.: 08 à 23). ( Busy day! / My grandma is sick and I am sad.) e caderno.
GEOGRAFIA – Assuntos: Nosso planeta - Superfície terrestre (Você conhece o planeta em que vivemos?) Continente e oceanos
na superfície terrestre ( Distribuição das águas na superfície terrestre) Formas de uso da água. Poluição das águas (Efluentes
domésticos/ Efluentes industriais/ Agrotóxicos/ lixões/ Marés Negras). Vamos cuidar da água? (págs.: 02 à 25 e caderno).
MATEMÁTICA – Nosso sistema de numeração valor posicional dos números - ordens, classes, valor absoluto, relativo,
composição e decomposição; arredondamento de números naturais; adição e subtração; problemas envolvendo adição e
subtração; temperatura. (Estudar págs.: 4, 6 à 8, 13, 22 à 29, 32 à 38 e caderno).
PORTUGUÊS – Interpretação de texto;
Classificação quanto a sílaba tônica (págs.: 8 à 12); Verbo: presente, passado e futuro (págs.: 13 e 14); Encontro consonantal
(págs.: 29 à 32); Dígrafo (Caderno 27/02); Modo indicativo e imperativo (págs.: 14, 33 à 35).

17. OBSERVAÇÕES:
18.
19. 1. As avaliações dos estudantes serão em horário normal de aula;
20. 2. Trazer para aula material escolar completo.

