GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM VA PARCIAL - UNIDADE 03 - 1º ANO
DATAS
12/09
(QUINTA-FEIRA)
13/09
(SEXTA-FEIRA)
16/09
(SEGUNDA-FEIRA)
17/09
(TERÇA-FEIRA)
18/09
(QUARTA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
HISTÓRIA - Estudar: Em família; convivendo com os familiares págs.: 03 à 18.
GEOGRAFIA - Estudar: Escola; págs.: 03 à 12.
MATEMÁTICA - Matemática - Estudar: os números; as operações; págs.: 02 à 48.
PORTUGUÊS - Estudar: conhecendo as letras N, J, F, C, ortografia: AN, EN, IN, ON, UN;
organizar frases, interpretação textual; Págs.: 03 à 50.
CIÊNCIAS – Estudar: As plantas são importantes; nossas amigas as plantas; págs.: 03 à 24
INGLÊS - Estudar: 3º BIMESTRE – My pets; págs.: 03 à 14.

OBS: No decorrer da semana da VA PARCIAL seguiremos horário normal de aula. Após a realização das provas será
desenvolvido o Projeto Interdisciplinar (EXPOCON) da Unidade 03.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM VA PARCIAL - UNIDADE 03 - 2º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

12/09
(QUINTA-FEIRA)

MATEMÁTICA – Estudar as págs.: 12 à 15, 20 à 29, 40 à 45, 50 à 53, 76 à 82 e ficha de
aprofundamento.
Centena, dezena e unidade, número par e ímpar, adição com reagrupamento, subtração com
reagrupamento, simetria e eixo de simetria.
GEOGRAFIA - Estudar págs.: 02 à 30 e caderno
Assunto: A rua: A rua de nossa casa/eu e meus vizinhos/ As ruas são diferentes/A rua e seus
elementos/ O caminho e o trânsito/Meu caminho de todo dia/O trânsito nas ruas.

13/09
(SEXTA-FEIRA)
16/09
(SEGUNDA-FEIRA)
17/09
(TERÇA-FEIRA)
18/09
(QUARTA-FEIRA)

INGLÊS – Ar the playground./ A family. Págs.: 52 à 69.
CIÊNCIAS – Como nasce uma nova planta./ Cultivando vegetais. Págs.: 02 à 21.
HISTÓRIA - Estudar págs.: 02 à 17, 20 à 30 e caderno.
Assunto: O tempo na vida das pessoas: Mudando fisicamente/mudando o modo de agir/
Aprendendo a cada dia/ o tempo passa/ A linha do tempo da vida.
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 2, 3 e 8 (contos de fada e ensinamentos); 9 a 12 (palavras no
diminutivo);16,17,18(escrevendo com NH); 21, 22, 23(revisando o que estudamos); 30 a 40(palavras
no aumentativo); 43, 44, 45( revisando o que estudamos); 53, 54, 55(silaba e divisão silábica);
57,58(palavras escritas com G/J);63,64,65( revisando o que estudamos); 74, 75(ordem alfabética);
Interpretação e compreensão textual.

OBS: No decorrer da semana da VA PARCIAL seguiremos horário normal de aula. Após a realização das provas será
desenvolvido o Projeto Interdisciplinar (EXPOCON) da Unidade 03.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM VA PARCIAL - UNIDADE 03 - 3º ANO
DATAS

12/09
(QUINTA-FEIRA)

13/09
(SEXTA-FEIRA)
16/09
(SEGUNDA-FEIRA)

17/09
(TERÇA-FEIRA)
18/09
(QUARTA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
GEOGRAFIA – Estudar, págs.: 02 à 30 e caderno
Assunto: Comunicação: Comunicação no dia a dia/ O uso da internet/Comunicação e
inclusão/Língua brasileira de sinais e alfabeto braile/A tecnologia quebra fronteiras/Os meios de
comunicação diminuem as distâncias.
MATEMÁTICA – Estudar as págs.: 22 à 36, 44 à 46, 58 à 60, 62 à 64, 78 e ficha de aprofundamento.
Estudar tabuada de multiplicação.
Adição e subtração, arredondamentos, multiplicação, multiplicação combinatória e divisão.
INGLÊS – At the zoo./ Where are the monkeys? Págs.: 54 à 77.
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 10 a 14 (substantivo coletivo); 17, 18, 19 (revisão do que estudamos);
29 a 37(sinônimos, antônimos e escrevendo com S entre vogais);39,40,41( revisão do que
estudamos);48 a 53(substantivo: flexão de gênero e flexão de número); 58,59( revisão do que
estudamos);67,68,69(polissemia);77,78,79(M antes de P/B, M no final de silaba e N
intermediário);88(( revisão do que estudamos) e Interpretação e compreensão textual.
HISTÓRIA – Estudar págs.: 02 à 08, 10 à 17, 20 à 29, 32,33e caderno
Assunto: O lugar onde moramos: Lembrança da moradia/As pessoas do lugar onde moramos/A
convivência mudou? / Circulando pelo lugar onde vivemos/O trânsito em diferentes
tempos/Comunicar-se é preciso/Comunicando-se de diferentes formas.
CIÊNCIAS – As fases da vida./Boa alimentação é saúde para o corpo. Págs.: 02 à 21.

OBS: No decorrer da semana da VA PARCIAL seguiremos horário normal de aula. Após a realização das provas será
desenvolvido o Projeto Interdisciplinar (EXPOCON) da Unidade 03.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM VA PARCIAL - UNIDADE 03 - 4º ANO
DATAS
12/09
(QUINTA-FEIRA)
13/09
(SEXTA-FEIRA)
16/09
(SEGUNDA-FEIRA)
17/09
(TERÇA-FEIRA)

18/09
(QUARTA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
CIÊNCIAS – Terra, nosso planeta./As transformações da água. Págs.: 03 à 25.
GEOGRAFIA – Estudar, págs.: 03 à 18 e caderno.
Assunto: Os estados e municípios com suas paisagens: Os estados do território brasileiro/Os
municípios/Municípios: espaços rural e urbano/As diferenças entre as cidades/Cartografia.
HISTÓRIA – Estudar, págs.: 03 à 18 e caderno

Assunto: Brasil: Uma colônia portuguesa: A colônia e a produção de açúcar/Os holandeses
no Brasil/Um Brasil holandês/As invasões holandesas: Bahia e Pernambuco/ O Brasil de
Nassau/A guerra dos Mascates.
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 13, 14,15 (artigo); 30 a 35 (adjetivo e escrevendo com Z no início e
final de sílaba);47 a 50(poema visual, gênero e número do adjetivo); 52, 53 (dígrafos: sc, sç e xc); 63
a 66 (locução adjetiva e dígrafos: nh, lh e ch); 69, 70, 71(criando um anúncio publicitário) e
Interpretação e compreensão textual.
MATEMÁTICA – Estudar as págs.: 5 à 8, 15 à 23, 26 à 33, 66 à 68, ficha de aprofundamento e
caderno.
Frações de um inteiro, frações de quantidade, frações equivalentes, comparando frações, adição e
subtração de frações e perímetro.
INGLÊS – Street game./ Who are these people. Págs.: 03 à 21.(3° bimestre)

OBS: No decorrer da semana da VA PARCIAL seguiremos horário normal de aula. Após a realização das provas será
desenvolvido o Projeto Interdisciplinar (EXPOCON) da Unidade 03.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM VA PARCIAL - UNIDADE 03 - 5º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

12/09
(QUINTA-FEIRA)

PORTUGUÊS – Estudar págs.: 11 a 16(substantivo coletivo, escrevendo palavras com G/J); 30, 31, 32
(adjetivo); 44 a 48( locução adjetiva e escrevendo com encontros consonantais); 60, 61( adjetivo
pátrio);Tipos textuais e Interpretação e compreensão textual.
GEOGRAFIA – Estudar págs: 03 à 20 e caderno
Assunto: Características naturais do território brasileiro: O relevo/As principais formas de relevo/O
relevo brasileiro/O clima/ Os climas do Brasil/A hidrografia/As regiões brasileiras.
HISTÓRIA – Estudar págs.: 03 à 24 e caderno
Assunto: A chegada da família real portuguesa: Napoleão Bonaparte: O conquistador de terras/ O
fim do pacto colonial/Brasil sede da coroa portuguesa/ o movimento da independência/Portugal:
um reino sem rei/D, Pedro: O príncipe brasileiro/O dia do Fico/Brasil: independência ou morte/Uma
difícil independência/Brasil independente de Portugal/A Constituição brasileira.

13/09
(SEXTA-FEIRA)
16/09
(SEGUNDA-FEIRA)
17/09
(TERÇA-FEIRA)

CIÊNCIAS – Meu corpo em movimento./ O comando do nosso corpo. Págs.: 03 à 27.
INGLÊS – Endangered animals./ Dinosaurs. Págs.: 03 à 23. (3° bimestre)

18/09
(QUARTA-FEIRA)

MATEMÁTICA – Estudar as págs.: 13 à 26, 32 à 53, ficha de aprofundamento e caderno.
Classificando as frações, transformando frações em própria, mista e vice-versa, frações
equivalentes, frações de uma quantidade, adição e subtração com denominadores iguais e
diferentes, multiplicação e divisão com fração.

OBS: No decorrer da semana da VA PARCIAL seguiremos horário normal de aula. Após a realização das provas será
desenvolvido o Projeto Interdisciplinar (EXPOCON) da Unidade 03.

