CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS - 1º ANO AMARELO - 4º BIMESTRE
Data Disc.

Objetivos

Língua Portuguesa

05/12/2017
terça-feira

Identificar palavras em frases e textos.
Realizar leitura de palavras com sílabas simples e complexas.
Identificar a quantidade de sílabas das palavras.
Escrever lista de palavras contendo sílabas simples e complexas.
Escrever frases.
Refletir sobre a função do espaço entre as palavras.
Localizar informação explícita no texto, lido por um leitor experiente.
Associar a linguagem oral ao código linguístico.
Ajustar texto falado à escrita.

Produção de
texto
Matemática

Memorizar oralmente realizando a
leitura juntamente com um adulto.

enviado na agenda

Como estudar
Escrever texto a partir de vivências do que aprendeu sobre O Líder em Mim e os 7
Hábitos.

A partir da foto enviada, com a ajuda de um adulto relembrar essa
vivência e construir oralmente um texto.
O mais importante é garantir a construção mental, aumentar o
repertório, ampliando assim os registros escritos.

Identificar, comparar, descrever e representar algumas formas geométricas planas

Apostila 4, páginas: 24, 25, 31,
32, 33, 34, 38, 78, 79, 80, 81, 82, Rever algumas atividades e realizar
outras similares.
Retomar situações simuladas de compra a fim de exercitar as operações de adição 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 103
e subtração utilizando a unidade monetária.
Caderno de casa
Resolver situações-problema que envolvam as operações de adição

Reconhecer o som das palavras através de listening.

107,108,113 e 116

Ouvir o CD

Falar sobre o que gosta e não gosta.

118,119,121,e 122

Refazer os exercícios da apostila.

Inglês
Ciências, História e
Geografia

12/12/2017
terça-feira

11/12/2017
segunda-feira

07/12/2017
quinta-feira

06/12/2017
quarta-feira

Escrita de texto memorizado

Onde encontrar
Como estudar
Apostila 4, páginas: 5, 6
exercício 1, 14, 15, 16, 17, 39,
40, 41, 46, 47 exercício 1 a 4, 50,
58, 60, 61 exercício 8, 120, 121 e
122.
Rever algumas atividades e realizar
Caderno de casa, todas as
outras similares.
atividades do 4° bimestre

Identificar pinturas rupestres como um dos primeiros registros pictóricos do homem.
Perceber que o lugar onde vivemos sofreu transformações, principalmente pela
ação do homem.
Conhecer o processo de formação das cidades.

Apostila 4 páginas: 19,
63,64,65,67,83,84,85,88 e 89

Caderno de casa

Com a ajuda de um leitor experiente
localizar informações e conversar
sobre elas.
Rever algumas atividades.

