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

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 04

1º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

04/12
(QUARTA-FEIRA)

MATEMÁTICA – Estudar: Conhecendo as ideias da multiplicação e divisão; matemática
no cotidiano. Págs.: 56 à 97.

05/12
(QUINTA-FEIRA)

GEOGRAFIA – Estudar: As paisagens do nosso dia a dia. Págs.: 19 à 32.

06/12
(SEXTA-FEIRA)

09/12
(SEGUNDA-FEIRA)

PORTUGUÊS – Estudar: Animais ameaçados de extinção: Saber compartilhar. Págs.: 31
à 59 /ORTOGRAFIA: Palavras com TR/BR/CR/DR/GR/PR/FR/CL/GL/PL/TL; sons do X;
GRAMÁTICA: Singular e plural; adjetivo (caderno)
CIÊNCIAS – Estudar: A posição do sol e as horas do dia; as estações do ano. Págs.: 13 à
30.
INGLÊS – Estudar: My house. Págs: 19 a 28.

10/12
(TERÇA-FEIRA)

HISTÓRIA – Estudar: Vida de escola. Págs.: 13 à 23. Datas comemorativas. Págs.: 32 à
34.

OBS: Na semana de prova os estudantes largarão às 10h30min.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 04 - 2º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 44 à 46 ( divisão silábica: localização da sílaba forte das palavras);

04/12
(QUARTA-FEIRA)

05/12
(QUINTA-FEIRA)
06/12
(SEXTA-FEIRA)
09/12
(SEGUNDA-FEIRA)

47e 48(escrevendo palavras com: CE, CI e Ç); 40 e 50(sons do X);60 e 61( divisão silábica: localização
das sílabas fortes e fracas das palavras); págs.: 62 (frase). Estudar interpretação e compreensão
textual.

HISTÓRIA – Estudar págs.: 22 à 31, 34 à 41, 43, 44, 47 e 48 e caderno.
Assunto: Falando de trabalho: A importância do trabalho em nossa vida/ As profissões em
diferentes épocas/ Trabalho X infância/ Uma infância que não é brincadeira/ Trabalho
infantil: um problema antigo.
GEOGRAFIA – Estudar págs.: 20 à 36 e caderno.
Assunto: O espaço urbano: A paisagem e a vida urbana/ O trabalho urbano/
Transformação da paisagem/ Elementos naturais que transformam a paisagem.
MATEMÁTICA – Estudar págs.: 20, 30 à 35, 50 à 55, 57 à 62, 66 à 68, tabuada (multiplicação e
divisão - 2, 3, 4, 5), lateralidade (direita e esquerda), caderno e ficha de aprofundamento.
- Gráfico, adição de parcelas iguais – multiplicação, divisão, metade de uma quantidade, volume
(litro) e tangrama.

INGLÊS – Estudar livro. Págs.: 86 à 92. ( What are you doing?) e caderno.
CIÊNCIAS – Estudar livro. Págs.: 22 à 38. (O solo que sustenta; Preservando recursos
naturais.) e caderno.
OBS: Na semana de provas os estudantes largarão às 10h30min.
10/12
(TERÇA-FEIRA)

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 04 - 3º ANO
DATAS
04/12
(QUARTA-FEIRA)
05/12
(QUINTA-FEIRA)
06/12
(SEXTA-FEIRA)
09/12
(SEGUNDA-FEIRA)
10/12
(TERÇA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
INGLÊS – Estudar livro págs.: 90 à 101. (Do you have for lunch?) e caderno.
CIÊNCIAS – Estudar livro págs.: 18 à 30. (Relacionando: ser humano e meio ambiente; Cuidando do
planeta.) e caderno.
MATEMÁTICA – Estudar págs.: 24, 41, 42, 45, 48 à 56, 58, 65, 66, 68 e 76; ficha de aprofundamento
e caderno.
- Multiplicação, tabuada de multiplicação, multiplicação por 2 algarismos, divisão, números
fracionários, fracionando uma quantidade e medidas de capacidade (litro e mililitro).
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 47 à 49 (pronome); 50 a 53(verbo); 54 e 55 (escrevendo palavras com:
am e ão); 65 à 68 (Tempos verbais: presente, passado e futuro); 69 e 70 (escrevendo palavras com
X). Estudar interpretação e compreensão textual.
HISTÓRIA – Estudar págs.: 22 à 27, 29 à 39 à 41, 42, 47, 48 e caderno.
Assunto: Um lugar com muita história: As cidades históricas brasileira / As cidades históricas e o
turismo/ Importantes cidades brasileira/ as capitais do Brasil/ Rio de Janeiro: a nova capital do país/
Brasília a capital atual.
GEOGRAFIA – Estudar, págs.: 18 à 21 e caderno.
Assunto: Terras indígenas e quilombolas: indígenas e quilombolas no Brasil.

OBS: Na semana de provas os estudantes largarão às 10h30min.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 04 - 4º ANO
DATAS
04/12
(QUARTA-FEIRA)
05/12
(QUINTA-FEIRA)
06/12
(SEXTA-FEIRA)
09/12
(SEGUNDA-FEIRA)

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS
HISTÓRIA – Estudar, págs.: 20 à 34 e caderno.
Assunto: A vida nas fazendas de café/ Brasil europeu e asiático/ A influência dos europeus
na nossa cultura/ Costumes e cultura dos diferentes povos/ A imigração japonesa.
PORTUGUÊS – Estudar págs.: 43 à 46 ( verbo e pessoas verbais ); 47 e 48 ( escrevendo
palavras com C e Ç );60 a 64( Tempos do verbo: presente, passado e futuro);65 e 66 (
escrevendo palavras com: am e ão); Ficha com assunto extra sobre pronome de
tratamento; interpretação e compreensão textuais .
GEOGRAFIA – Estudar, págs: 17 à 30 e caderno
Assunto: O que é população?/ Do espaço rural para o espaço urbano/ Os municípios
brasileiros.
CIÊNCIAS – Estudar livro págs.: 23 à 34. (Solo poluído saúde em perigo) e caderno.
INGLÊS – Estudar livro págs.: 19 à 27 - 4º bimestre (Holidays) e caderno.

MATEMÁTICA – Estudar págs.: 26, 34, 37, 42 (perímetro), 45 à 48, 55, 56, 64 à 75;
Multiplicação com números decimais, cálculo de área (ver no caderno); ficha de
10/12
aprofundamento e caderno.
(TERÇA-FEIRA)
- Operações com números decimais, (multiplicação, cálculo de perímetro e área)
localização e coordenadas, deslocamentos e itinerários, gráficos e tabelas.
OBS: Na semana de provas os estudantes largarão às 10h30min.

GERAÇÃO COLÉGIO E CURSO
Fazendo história, de geração em geração.
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM GLOBAL - UNIDADE 04 - 5º ANO
DATAS

DISCIPLINAS E CONTEÚDOS

04/12
(QUARTA-FEIRA)

HISTÓRIA – Estudar págs.: 20 à 34 caderno .
Assunto: A ditadura Militar/ A nova republica/ Ventos da liberdade/ Democracia no Brasil.

CIÊNCIAS – Estudar livro págs.: 25 à 34. (A reprodução humana.) e caderno.
INGLÊS – Estudar livro págs.: 11 à 17 – 4º bimestre. (Volcanoes) e caderno.
MATEMÁTICA – Estudar págs.: 46 à 49, 52 à 54, 59 à 65, 67 à 69; ficha de aprofundamento
06/12
e caderno.
(SEXTA-FEIRA)
-Classificação de triângulos, polígonos regulares, porcentagem e probabilidade.
GEOGRAFIA – Estudar págs.: 17 à 28 e caderno
09/12
Assunto: O crescimento e a distribuição da população brasileira/Por que a população
(SEGUNDA-FEIRA)
brasileira cresceu tanto?/ A distribuição da população brasileira por idade e sexo/ A
pirâmide etária brasileira/ O que a pirâmide etária nos mostra?/ Cartografia.
PORTUGUÊS – Estudar págs.:44 a 46(advérbio); 47 (uso de mal e mau);56 e 57(interjeição);
10/12
58 e 59( onomatopeia);Ficha sobre crase; preposição e atividades do caderno. Estudar
(TERÇA-FEIRA)
interpretações e compreensão textuais.
OBS: Na semana de provas os estudantes largarão às 10h30min.
05/12
(QUINTA-FEIRA)

