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

 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 02 

 1º ANO 

DATAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

16/05 
(QUINTA-FEIRA) 

HISTÓRIA 
Estudar: O cotidiano das crianças; (págs.: 03 A 18). 
Datas comemorativas (31 A 34). 

17/05 
(SEXTA-FEIRA) 

MATEMÁTICA 
Estudar: Descobrindo a dezena; Adicionar ou subtrair; (págs.: 02 A 46). 

20/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

GEOGRAFIA 
Estudar: A rua de nossa casa; (págs.: 03 A 14).  

21/05 
(TERÇA-FEIRA) 

PORTUGUÊS 
Estudar: Conhecendo as letras P, G, R inicial, RR, R intermediário; formação de palavras; 
interpretação de texto (págs.: 03 A 50). 

22/05 
(QUARTA-FEIRA) 

CIÊNCIAS 
Estudar: Animais por todos os lados; Animais de estimação; (págs.: 03 A 19). 
INGLÊS 
 Estudar: School objects (págs.: 03 A 12). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O horário da VA PARCIAL é o mesmo horário de aula; 
  Não faltem as avaliações; 
  Não esqueça o material escolar. 
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Fazendo história, de geração em geração! 

 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 02 

2º ANO 

DATAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

16/05 
(QUINTA-FEIRA) 

MATEMÁTICA: Estudar as págs.: 4 à 9, 15, 23 à 28, 36, 40, 43, 50, 51 e ficha de aprofundamento. 
(Dezenas e unidades; números ordinais; dúzia e meia dúzia; operações de adição e subtração).  
 

GEOGRAFIA: Estudar págs: 2 à  23 e caderno. 
Assuntos; Um lugar para morar: As moradias são importantes/ E quem não tem moradia?/ As 
moradias são diferentes.  
As construções: Os profissionais que constroem moradias/ Pontos de vistas. 

17/05 
(SEXTA-FEIRA) 

INGLÊS: Estudar livro págs.: 32 à 41. (Sports and weather.) 

20/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

CIÊNCIAS: Estudar livro págs.: 02 à 21. 

(Os animais se locomovem. / O revestimento do corpo dos animais). 

21/05 
(TERÇA-FEIRA) 

HISTÓRIA: Estudar págs.: 2 à 17, 19 à 21 e caderno. 
 Assuntos: Indo para a escola: Estudar é um direto/ O direito de frequentar a escola/ Outros 
direitos da criança. 
Estudar também tem história: Minha história escolar/. 

22/05 
(QUARTA-FEIRA) 

PORTUGUÊS: Estudar págs.: 10 à 13(substantivo: comum e próprio); 14 à 17(construindo o 
conceito de singular e plural); 18 à 20 (escrevendo palavras com Z); 23 à 25 (revisando o que 
estudamos); 28 e 29(leitura: bilhete e revendo onomatopeias); 31 à 33 (formando o plural de 
palavras terminadas em Z); Estudar interpretação e compreensão textual. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O horário da VA PARCIAL é o mesmo horário de aula; não faltem as 
avaliações; não esqueça o material escolar. 
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VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 02 

3º ANO 

DATAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

16/05 
(QUINTA-FEIRA) 

GEOGRAFIA - Estudar, págs: 2 à 23  e caderno. 
Assuntos: A cidade: Os diferentes bairros da cidade/ Os serviços essências na cidade/Quem tem 
os serviços essenciais/ Quem não tem os serviços essenciais. 
 

MATEMÁTICA - Estudar as págs.: 4 à 9, 11, 16, 21, 24 à 35, 44, 45, 54, 55 e ficha de 
aprofundamento. Tabuada de multiplicação de 4 e 5.  
(Reconhecendo a centena; operação de adição, subtração e multiplicação).   

17/05 
(SEXTA-FEIRA) 

INGLÊS - Estudar livro págs.: 30 à 41. (The human body.) 

20/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

PORTUGUÊS - Estudar págs.: 12 à 20(revendo  uso de pontuações: ponto-final, ponto de 
exclamação, uso da virgula, dois-pontos ,travessão e ponto de interrogação ); 21 à 
25(escrevendo e revendo palavras com GA,GO,GU,GE,GI/GA,GUE,GUI,GO e GU); 37 e 38 
(revendo o uso dos tipos de frase). Estudar interpretação e compreensão textual de poemas e 
rimas.   

21/05 
(TERÇA-FEIRA) 

HISTÓRIA - Estudar págs.: 2 à 8,  10 à 17,20 e 21 e caderno. 
Assuntos: Com quem vivemos: Famílias e mais famílias/ Famílias que adotam. 
Outros familiares; Nossos parentes/ Uma árvore da família 

22/05 
(QUARTA-FEIRA) 

CIÊNCIAS: 
Estudar livro págs.: 02 à 21. (Como nascem os animais./ Animais vertebrados e invertebrados). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O horário da VA PARCIAL é o mesmo horário de aula; não faltem as 
avaliações; não esqueça o material escolar. 
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VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 02 

4º ANO 

DATAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

16/05 
(QUINTA-FEIRA) 

CIÊNCIAS - Estudar livro págs.: 03 à 16. (A camada de ar que envolve a Terra / O movimento do ar). 

17/05 
(SEXTA-FEIRA) 

INGLÊS - Estudar livro págs.: 03 à 12. (2º bimestre - School subjects./ Days of the week). 

20/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

HISTÓRIA - Estudar, págs.: 3 à 14 e caderno. 
Assuntos: O Brasil tem história/ Documentos que revelam histórias/ Povos indígenas: os primeiros 
habitantes dessa terra/ A grandes navegações/ As especiarias 

21/05 
(TERÇA-FEIRA) 

PORTUGUÊS - Estudar págs.: 10 à 18(substantivo comum e próprio e os sons do X );27 a 31 (gênero 
e número do substantivo); 32 à 35 (escrevendo palavras com S entre vogais e escrevendo palavras 
com R brando); Interpretação e compreensão textual. 

22/05 
(QUARTA-FEIRA) 

MATEMÁTICA - Estudar as págs.: 5 (números romanos), 10 à 13, 18, 19, 24, 28 à 30, 32 à 47, 
caderno e ficha de aprofundamento. Tabuada de multiplicação.  
(Números romanos; classes e ordens; multiplicação com 2 algarismo no multiplicador; multiplicação 
combinatória, organização retangular e por 10, 100, 1000; divisão). 
 
GEOGRAFIA - Estudar, págs.: 3 à 20 e caderno 
Assuntos: A transformação dos elementos da natureza: ação da natureza nas paisagens/ A ação 
humana nas paisagens/ Os recursos naturais/ A conservação dos recursos naturais/ A profissões e 
as atividades econômicas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O horário da VA PARCIAL é o mesmo horário de aula; não faltem as 
avaliações; não esqueça o material escolar. 
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Fazendo história, de geração em geração! 
 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARCIAL - UNIDADE 02 

5º ANO 

DATAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS 

16/05 
(QUINTA-FEIRA) 

PORTUGUÊS - Estudar págs.: 11 à 17 (artigos: definidos e indefinidos/ uso de onde e aonde); 31 
à 37(gênero e  número do substantivo).  Interpretação e compreensão textual.    

17/05 
(SEXTA-FEIRA) 

INGLÊS - Estudar livro págs.: 03 à 12. (2ºbimestre – Let’s do downtown). 

20/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

HISTÓRIA - Estudar págs.: 3 à 14 e caderno. 
Assuntos: Expedições colonizadoras/ Europa: Poder e riqueza/ Capitanias hereditárias/ A 
colonização deste território/Governo geral/jesuítas catequizando indígenas. 

21/05 
(TERÇA-FEIRA) 

CIÊNCIAS - Estudar livro págs.: 03 à 24. (As trocas gasosas e a respiração/ O transporte de 
substâncias dentro do nosso corpo). 

22/05 
(QUARTA-FEIRA) 

GEOGRAFIA - Estudar págs.: 3 à 16 e caderno. 
Assuntos: A ocupação do território brasileiro/ A população indígena já habitava o território 
brasileiro/ Mapas históricos do Brasil/ Cartografia/ Agricultura Brasileira/ Trabalhadores da 
agricultura. 
 
MATEMÁTICA - Estudar as págs.: 4, 6, 8 à 19, 21 à 25, 28 à 33, 38 à 40, caderno e ficha de 
aprofundamento. Tabuada de multiplicação.  
(Multiplicação e suas propriedades; multiplicação combinatória; divisão; múltiplos e divisores; 
múltiplos comuns – M.M.C.). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O horário da VA PARCIAL é o mesmo horário de aula; não faltem as 
avaliações; não esqueça o material escolar. 
 
 


