GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração!

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 01

1º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

10/04
(QUARTA-FEIRA)

 MATEMÁTICA – Estudar: adicionar ou subtrair; marcando o tempo; identificando
as formas geométricas; (págs.: 42 a 96).

11/04
(QUINTA-FEIRA)

 GEOGRAFIA – Estudar: nosso quarto; cuidados com o quarto; os cômodos da casa;
os objetos dos cômodos da casa; cuidado com nossa moradia; (págs.: 15 a 28).

12/04
(SEXTA-FEIRA)
15/04
(SEGUNDA-FEIRA)

 HISTÓRIA– Estudar: conhecendo a sua história; datas comemorativas; (págs.: 19 a
44).
 PORTUGUÊS - Estudar: no mundo das letras: V, D, L, M; formação de palavras;
acento agudo e circunflexo; interpretação de texto; bilhete; (págs.: 51 a 101).

16/04
(TERÇA-FEIRA)

 CIÊNCIAS – Estudar: os sentidos; higiene e saúde; (págs.: 19 a 48).
 INGLÊS – Estudar: let’s count!; colours; rainbow circle; big – small;(págs:13 a 24).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nos dias 10, 11, 12 e 15/04 os estudantes largarão em horário normal de

aula. No dia 16/04 os estudantes largarão às 10h. Pois, haverá plantão pedagógico com os professores.
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2º ANO
DATAS
10/04
(QUARTA-FEIRA)
11/04
(QUINTA-FEIRA)
12/04
(SEXTA-FEIRA)
15/04
(SEGUNDA-FEIRA)

16/04
(TERÇA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
PORTUGUÊS - Estudar págs.: 56 até 61(silaba e divisão silábica); 62, 63, 64(sinônimo e
antônimo); 65 à 68(escrevendo palavras com: C/G e H); 87 e 88 (sinais de pontuação:
ponto-final, virgula, pontos de exclamação e de interrogação). Estudar interpretação e
compreensão textual.
HISTÓRIA - Estudar págs.: 24 à 39, 43 à 47 e caderno.
Nossa vida com o passar do tempo: as diferentes fases da vida; História da vida.
MATEMÁTICA – Estudar págs.: 56 à 65, 75 à 87, 90 à 99 e ficha de aprofundamento.
Adicionar, somar, juntar; substituir, diminuir, retirar; meses do ano, dias da semana, o
relógio; Figuras tridimensionais.
GEOGRAFIA - Estudar págs.: 18 à 38 e caderno.
A sala de aula; meu lugar na sala de aula; os objetos da sala de aula; a planta da sala de
aula; maquete da sala de aula; a conservação da sala de aula; dependências das escolas e
profissionais; onde os profissionais trabalham.
INGLÊS - He's wearing a rede t-shirt. Págs.: 20 à 31 e caderno.
CIÊNCIAS - Meu corpo: conhecer para cuidar. Págs.: 22 à 35.
Como eu percebo o ambiente. Págs.: 36 à 48 e caderno.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nos dias 10, 11, 12 e 15/04 os estudantes largarão em horário normal de

aula. No dia 16/04 os estudantes largarão às 10h. Pois haverá plantão pedagógico com os professores.
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3º ANO
DATAS
10/04
(QUARTA-FEIRA)

11/04
(QUINTA-FEIRA)
12/04
(SEXTA-FEIRA)

15/04
(SEGUNDA-FEIRA)

16/04
(TERÇA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
CIÊNCIAS - Flor, fruto e semente. 26 à 39.
Preservar as plantas é cuidar da vida! Págs.: 40 à 48 e caderno.
INGLÊS - I'm hungry. Págs.: 20 à 29 e caderno.
MATEMÁTICA - Estudar págs.: 60, 63, 64, 66, 75 à 81,83, 88 à 99; tabuada de multiplicação,
caderno e ficha de aprofundamento.
Multiplicação (parcelas iguais, retangular e combinatória); divisão; o relógio; figuras
geométricas.
HISTÓRIA - Estudar págs.: 24 à 30, 33 à 43 à 48 e caderno.
Conhecendo sobre registro do passado: fontes visuais, orais, escritas e materiais; vestígios
históricos.
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 38, 39, 40(frases: afirmativa, interrogativa, negativa e
exclamativa); 65, 67,68 (contagem de silaba e divisão silábica); 69 à 72(escrevendo palavras
com: CH,LH,NH,SS,RR,SC); 87 até 89(silaba forte e silaba fraca); 91,92,93 (palavras com
acento agudo e acento circunflexo); 94 e 95(letra X com sons de CH,Z,KS,S). Estudar
interpretação e compreensão textual envolvendo fábulas e moral da história.
GEOGRAFIA - Estudar, págs.: 20 à 40 e caderno.
Direções cardeais: pontos de referências; direitos e deveres das crianças.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nos dias 10, 11, 12 e 15/04 os estudantes largarão em horário normal de

aula. No dia 16/04 os estudantes largarão às 10h. Pois, haverá plantão pedagógico com os professores.
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4º ANO
DATAS
10/04
(QUARTA-FEIRA)
11/04
(QUINTA-FEIRA)

12/04
(SEXTA-FEIRA)
15/04
(SEGUNDA-FEIRA)

16/04
(TERÇA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
HISTÓRIA - Estudar, págs.: 25 à 40 e caderno.
Os fatos do tempo: A linha do tempo; a cronologia; anacronismo.
PORTUGUÊS - Estudar págs.: 40, 42, 43(silaba tônica e silaba átona); 49 e 50(encontro
vocálico: ditongo e hiato); 67 até 70(Localização da silaba tônica das palavras);77,78,80,97
até 100(Uso de por que e porque, por quê); 94 até 97(tipos de frases); Ficha com assunto
extra; interpretação e compreensão textuais envolvendo poemas e rimas.
CIÊNCIAS - Os principais biomas do Brasil. Págs.: 23 à 30.
Biosfera, a esfera da vida. Págs.: 31 à 36 e caderno.
INGLÊS - The senses. Págs.: 17 à 23 e caderno.
GEOGRAFIA - Estudar, págs.: 21 à 40 e caderno.
Os tipos de clima e as paisagens; as estações do ano; o clima e a vegetação; o relevo nas
paisagens; os solos; cartografia.
MATEMÁTICA
Estudar – Livro págs.: 26, 34 à 37, 44, à 51, 56, 62 à 71, caderno e ficha de
aprofundamento.
Adição com reagrupamento; subtração com reagrupamento; contando as horas, minutos e
segundos; corpos redondos, poliedros e elementos dos poliedros.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nos dias 10, 11, 12 e 15/04 os estudantes largarão em horário normal de

aula. No dia 16/04 os estudantes largarão às 10h. Pois, haverá plantão pedagógico com os professores.
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5º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

10/04
(QUARTA-FEIRA)

HISTÓRIA - Estudar págs.: 22 à 40 e caderno.
Tratado de Tordesilhas; indígenas do Brasil; donos destas terras; sociedade indígena na
época da chegada dos portugueses; a herança indígena; religião indígena; organização
social indígena.

11/04
(QUINTA-FEIRA)

CIÊNCIAS - O caminho do alimento em nosso corpo. Págs.: 37 à 47.
INGLÊS - What's on? Págs.: 17 à 25 e caderno.

12/04
(SEXTA-FEIRA)

15/04
(SEGUNDA-FEIRA)

16/04
(TERÇA-FEIRA)

GEOGRAFIA – Estudar págs.: 18 à 40 e caderno.
Os vizinhos do Brasil; o território brasileiro; as paisagens do território brasileiro; florestas:
amazônica, tropical, cerrado, caatinga, pantanal, campos; mata araucária; vegetação
litorânea.
MATEMÁTICA – Estudar págs.: 24, 33, 49, 50, 53, 56 à 58, 60, 63, 64, 67, 72 à 79, caderno
e ficha de aprofundamento.
Adição e subtração; Séculos; temperatura; poliedros/corpos redondos; primas e pirâmides;
elementos dos poliedros; retas, semirretas e segmentos de retas; retas paralelas e
concorrentes.
PORTUGUÊS - Estudar págs.: 60 à 64(acentuação dos monossílabos tônicos); 67 à 70
(escrevendo palavras com: R, RR);80 a 85(acentuação das oxítonas); 86 à 89 (escrevendo
palavras com: S, SS ). Estudar interpretações e compreensão textuais envolvendo poemas
e rimas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nos dias 10, 11, 12 e 15/04 os estudantes largarão em horário normal de aula. No dia 16/04 os
estudantes largarão às 10h. Pois, haverá plantão pedagógico com os professores.

