
HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º A 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima 

– Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma 

legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

28/5 – 6ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3 -School Objects (Materiais de escola); Numbers: 1-12 

(Números do 1-12) e Quantidade; Greetings (Saudações);  

Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – 

Encontro vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – 

Separação de sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma 

palavra ou desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, 

Interrogativas e Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – 

Ortografia ch, lh, nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, 

ir, or, ur, ç, ce, ci, as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. 

Trazer lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Português Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º A 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima 

– Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma 

legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas de 

adição e subtração com desenhos. 

28/5 – 6ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3 -School Objects (Materiais de escola); Numbers: 1-12 

(Números do 1-12) e Quantidade; Greetings (Saudações);  

Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – 

Encontro vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – 

Separação de sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma 

palavra ou desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, 

Interrogativas e Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – 

Ortografia ch, lh, nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, 

ir, or, ur, ç, ce, ci, as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. 

Trazer lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Português Inglês – Arte - Ciências Matemática – Hist. 

 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima 

– Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma 

legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Números de 01 a 10 e materiais escolares. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – 

Encontro vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – 

Separação de sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma 

palavra ou desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, 

Interrogativas e Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – 

Ortografia ch, lh, nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, 

ir, or, ur, ç, ce, ci, as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. 

Trazer lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima 

– Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma 

legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Números de 01 a 10 e materiais escolares. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – 

Encontro vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – 

Separação de sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma 

palavra ou desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, 

Interrogativas e Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – 

Ortografia ch, lh, nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, 

ir, or, ur, ç, ce, ci, as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. 

Trazer lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Português Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º D 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima – 

Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Números de 01 a 10 e materiais escolares. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – Encontro 

vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – Separação de 

sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma palavra ou 

desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, Interrogativas e 

Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – Ortografia ch, lh, 

nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, ir, or, ur, ç, ce, ci, 

as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. Trazer 

lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS - 
1º BIMESTRE - 2º D 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima 

– Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma 

legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Números de 01 a 10 e materiais escolares. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os 

vizinhos dos números) –Ordenação dos números (Ordem 

crescente e Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal 

(Ordem das Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e 

ímpares – Números Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – 

Operações com números naturais (Continhas de adição e 

subtração) – Problemas de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – 

Encontro vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – 

Separação de sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma 

palavra ou desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, 

Interrogativas e Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – 

Ortografia ch, lh, nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, 

ir, or, ur, ç, ce, ci, as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 
Procure observar os livros e cadernos para estudar. 

Trazer lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima – 

Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3 -School Objects (Materiais de escola); Numbers: 1-12 

(Números do 1-12) e Quantidade; Greetings (Saudações);  

Interpretação de texto. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – Encontro 

vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – Separação de 

sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma palavra ou 

desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, Interrogativas e 

Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – Ortografia ch, lh, 

nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, ir, or, ur, ç, ce, ci, 

as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período vespertino. 
HORÁRIO: 14h-16h. 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Trazer 
lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 2º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – Passagem do Tempo – Livro págs. 38 à 49. 

25/5 – 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Texto e Interpretação de texto – Poema (estrofes e Versos) – Rima – 

Ordenação de cenas – Escrevendo história através de uma legenda. 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 – A vida no Planeta Terra – págs. 152 à 165 e folha de 

revisão 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3 -School Objects (Materiais de escola); Numbers: 1-12 

(Números do 1-12) e Quantidade; Greetings (Saudações);  

Interpretação de texto. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Leitura e escrita de 1 até 200 – Antecessor e Sucessor (os vizinhos 

dos números) –Ordenação dos números (Ordem crescente e 

Decrescente) – Sistema de Numeração Decimal (Ordem das 

Dezenas) – Centenas exatas – Números pares e ímpares – Números 

Ordinais de 1° ao 30° – Medida de Tempo – Operações com 

números naturais (Continhas de adição e subtração) – Problemas 

de adição e subtração com desenhos. 

31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 – Os Vegetais págs. 50 à 69 e folha de revisão 

01/6 – 3ª-feira 
PORTUGUÊS 

O alfabeto maiúsculo e minúsculo – Vogais e Consoantes – Encontro 

vocálico e consonantal – Ordem alfabética – Sílabas – Separação de 

sílabas – Frases (Criação de frases a partir de uma palavra ou 

desenho) – Tipos de Frases (Afirmativas, Negativas, Interrogativas e 

Exclamativas) – Substantivo próprio e comum – Ortografia ch, lh, 

nh, an, en, in, on, un, mb, mp e m no final, ar, er, ir, or, ur, ç, ce, ci, 

as, es, is, os, us da apostila A magia das palavras.   

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período vespertino. 
HORÁRIO: 14h-16h. 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Trazer 
lápis de cor e canetinha todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º A 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 

62 - Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo 

o município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3: Como descrever pessoas! (Describing people); School 

rules (regras de escola); Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º A 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação 

-  Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-

cu / ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - 

As partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, 

página 62 - Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2As atividades econômicas do município: - Conhecendo 

o município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição 

- Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão 

exata (2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de 

classe e tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3: Como descrever pessoas! (Describing people); 

School rules (regras de escola); Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade 

páginas 40 a 48. - Revisão no caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão 

no caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º B 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 62 

- Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo o 

município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3: Como descrever pessoas! (Describing people); School 

rules (regras de escola); Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º B 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 

62 - Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo 

o município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unidade 3: Como descrever pessoas! (Describing people); School 

rules (regras de escola); Interpretação de texto. 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 62 

- Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Vocabulário escolar, interpretação de texto, adjetivos presentes na 

unidade 2. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo o 

município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação 

-  Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-

cu / ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - 

As partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, 

página 62 - Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Vocabulário escolar, interpretação de texto, adjetivos presentes 

na unidade 2. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - 

Conhecendo o município, página 144 / - Agricultura, pecuária e 

extrativismo, página 150. Estudar conforme conteúdos dados no 

caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição 

- Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão 

exata (2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de 

classe e tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão 

no caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade 

páginas 40 a 48. - Revisão no caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. 
Inglês – Arte - 
Ciências 

Matemática - História 

 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 62 

- Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Vocabulário escolar, interpretação de texto, adjetivos presentes na 

unidade 2. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo o 

município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 

de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a canete(azul ou preta). Trazer 

lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS (P1)  
 2º BIMESTRE - 3º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 – 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Acento agudo e circunflexo - Til e cedilha - Sinais de pontuação -  

Ortografia: ja, je, ji, jo, ju / ce – ci – ça – ço – çu – sc. / Ca-co-cu / 

ga - go – gu. Texto e interpretação do texto 

25/5 – 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 2 Os vegetais: - Conhecendo os vegetais, página 52  - As 

partes do vegetal, página 56 / - Como nascem os vegetais, página 

62 - Estudar conforme conteúdos dados no caderno 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Vocabulário escolar, interpretação de texto, adjetivos presentes na 

unidade 2. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Interpretação de textos: Conto, poema e tirinhas 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 2 As atividades econômicas do município: - Conhecendo 

o município, página 144 / - Agricultura, pecuária e extrativismo, 

página 150. Estudar conforme conteúdos dados no caderno. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 2: Noções de Geometria, pág. 70 - Sólidos Geométricos, 

pág. 71 - Superfícies planas e não planas, pág. 76 - Planificações, 

pág. 80 - Vistas de objetos, pág. 83 - Linhas abertas e linhas 

fechadas, pág. 86 - Linhas retas e linhas curvas, pág. 90 - Adição - 

Subtração com empréstimo - Multiplicação (2 ao 6) - Divisão exata 

(2 ao 6). Estudar conforme conteúdos dados no caderno de classe e 

tarefa. 

31/05– 2ª-feira 
HISTÓRIA 

Unidade 2 – A história das famílias – páginas 38 a 47. Revisão no 

caderno. 

01/6 – 3ª-feira 
ARTE 

A arte indígena e suas raízes. - Arte indígena na atualidade páginas 

40 a 48. - Revisão no caderno. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 

através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a canete(azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º A 

 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação de 
texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras monossílabas. 
Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, dois-pontos, 
travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a aspas). Tipos de 
frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e 
exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido (uma, umas, um, 
uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: composição 
do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o solo. A água: 
propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da água, mudanças 
de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo da água na 
natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: um 
bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades econômicas: 
agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 3: Healthy food and Junk food; Passo a passo de uma receita (Recipe);  
Days of the week (Dias das semanas); “Contracted form of Verb to be and verb 
to be” (forma contraída do verbo “to be” e verbo “to be” no presente); 
Interpretação textual 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos que 
serão  solicitados pelo professor. 

Importante 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º A 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 3: Healthy food and Junk food; Passo a passo de uma receita (Recipe);  
Days of the week (Dias das semanas); “Contracted form of Verb to be and 
verb to be” (forma contraída do verbo “to be” e verbo “to be” no presente); 
Interpretação textual 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

Importante 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º B 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

01/06– 3ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 3: Healthy food and Junk food; Passo a passo de uma receita (Recipe);  
Days of the week (Dias das semanas); “Contracted form of Verb to be and 
verb to be” (forma contraída do verbo “to be” e verbo “to be” no presente); 
Interpretação textual 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

Importante 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º B 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

01/06– 3ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 3: Healthy food and Junk food; Passo a passo de uma receita (Recipe);  
Days of the week (Dias das semanas); “Contracted form of Verb to be and 
verb to be” (forma contraída do verbo “to be” e verbo “to be” no presente); 
Interpretação textual 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

Importante 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 
 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e 
verbo to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 
 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º C 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 
 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e 
verbo to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 
 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º D 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação 
de texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras 
monossílabas. Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, 
dois-pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a 
aspas). Tipos de frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, 
interrogativa e exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido 
(uma, umas, um, uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: 
composição do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o 
solo. A água: propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da 
água, mudanças de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo 
da água na natureza. 
 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: 
um bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades 
econômicas: agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e 
verbo to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59). Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos 
que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou 
preta). Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 
 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º D 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação de 
texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras monossílabas. 
Sinais de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, dois-pontos, 
travessão, vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a aspas). Tipos de 
frases (declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e 
exclamativa). Artigo definido (a, as, o, os) Artigo indefinido (uma, umas, um, 
uns). Ditado de palavras (ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: composição 
do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o solo. A água: 
propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da água, mudanças 
de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo da água na 
natureza. 
 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: um 
bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades econômicas: 
agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). 
Multiplicação e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um 
número natural, expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, 
problemas envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As 
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e verbo 
to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59). Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos que 
serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a caneta (azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação de 
texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras monossílabas. Sinais 
de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, dois-pontos, travessão, 
vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a aspas). Tipos de frases 
(declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e exclamativa). Artigo 
definido (a, as, o, os) Artigo indefinido (uma, umas, um, uns). Ditado de palavras 
(ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: composição 
do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o solo. A água: 
propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da água, mudanças 
de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: um 
bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades econômicas: 
agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). Multiplicação 
e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um número natural, 
expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, problemas 
envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As quatro 
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e verbo 
to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos que 
serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a canete(azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES MENSAIS  
2º BIMESTRE – 4º ON-LINE 

Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Unid.2 – Bichos por toda parte! (págs 74 até 113). Leitura e interpretação de 
texto.Gênero textual: Fábula. Acentuação gráfica: palavras monossílabas. Sinais 
de pontuação (ponto final, exclamação, interrogação, dois-pontos, travessão, 
vírgula, ponto e vírgula, reticências, parênteses a aspas). Tipos de frases 
(declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e exclamativa). Artigo 
definido (a, as, o, os) Artigo indefinido (uma, umas, um, uns). Ditado de palavras 
(ge e gi/je e ji/ r e rr/). 

25/5  - 3ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 2 – O ambiente e seus componentes (págs 40 até 68). O solo: composição 
do solo, tipos de solo, erosão, desertificação, cuidados com o solo. A água: 
propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da água, mudanças 
de estado físico da água, os materiais se transformam, ciclo da água na natureza. 

26/5 – 4ª-feira 
REDAÇÃO 

Cap. 3 – Amor (págs 42 até 57). Cartaz. Notícias. Cartum. Cap. 4 – Natureza: um 
bem de todos. (págs 58 até 68). Leitura e interpretação de texto. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid.2 – A população e as atividades econômicas (págs 176 até 192). A 
população: os movimentos migratórios. As principais atividades econômicas: 
agricultura e pecuária. 

28/5 – 6ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 2 – Mais operações com números naturais (págs 86 até 110). Multiplicação 
e divisão: propriedades da multiplicação, múltiplos de um número natural, 
expressões numéricas: adição, subtração e multiplicação, problemas 
envolvendo multiplicação. Multiplicação por 10, 100 e 1000. As quatro 
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

31/05– 2ª-feira 
INGLÊS 

Alimentação saudável, frutas, interpretação de texto - gênero receita e verbo 
to be na forma contraída 

31/05– 2ª-feira 
ARTE 

Unid. 2 – A invenção da fotografia (páginas 48 até 59) Uma nova forma de 
registrar pessoas e paisagens. Fotografias coloridas a mão. Foto documento. 

01/6 – 3ª-feira 
HISTÓRIA 

Unid. 2 – Brasil: A população indígena (págs 56 até 67). Unid. 3 – A ocupação 

colonial portuguesa no Brasil (págs 70 até 77) A chegada dos portugueses. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através de trabalhos que 
serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE 

As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h 

Procure observar os livros e cadernos para estudar. Não 
esqueçam que nossas provas são a canete(azul ou preta). 

Trazer lápis de cor todos os dias de prova. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º A 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. 
Estudar as páginas mencionadas e os exercícios do 
caderno.  

25/5  - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 4 - Observando astros luminosos 
Unidade 5 - O Sistema Solar (págs. 132, 133, 134 e 135) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º A 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. 
Estudar as páginas mencionadas e os exercícios do 
caderno.  

25/5  - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unidade 4 - Observando astros luminosos 
Unidade 5 - O Sistema Solar (págs. 132, 133, 134 e 135) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º B 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. - 
Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. 
Estudar as páginas mencionadas e os exercícios do caderno.  

25/5  - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero textual 

REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 – Observando astros luminosos, págs. 98 a 125; págs. 
178 e 179. Unid. 5 – Observando astros iluminados, págs. 128 
a 137; págs. 144 a 147. 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 
de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados através 
de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º B 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. Estudar as páginas 
mencionadas e os exercícios do caderno.  

25/5  - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unidade 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

27/5 – 5ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 – Observando astros luminosos, págs. 98 a 125; 
págs. 178 e 179. Unid. 5 – Observando astros iluminados, 
págs. 128 a 137; págs. 144 a 147. 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 



 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º C 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. 
Estudar as páginas mencionadas e os exercícios do 
caderno.  

25/5 - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid. 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 - Observando astros luminosos (págs. 99 a 127) 
Unid.5 - O Sistema Solar (págs. 128 a 136 ) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º C 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. 
Estudar as páginas mencionadas e os exercícios do 
caderno.  

25/5 - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid. 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 - Observando astros luminosos (págs. 99 a 127) 
Unid.5 - O Sistema Solar (págs. 128 a 136 ) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. 
Inglês – Arte - 
Ciências 

Matemática - História 

   



HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º ON-LINE 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. Estudar as páginas 
mencionadas e os exercícios do caderno.  

25/5 - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid. 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021  
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 - Observando astros luminosos (págs. 99 a 127) 
Unid.5 - O Sistema Solar (págs. 128 a 136 ) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unid. 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno de 
atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

HORÁRIO E CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

  MENSAIS - 2º BIMESTRE - 5º ON-LINE 
Data - Matéria Conteúdo 

24/5 - 2ª-feira 
PORTUGUÊS 

Pontuação, 96 a 102. -Discurso direto e indireto, 103 e 104. 
- Onomatopeias, 105. - Mal/Mau, 107 a 112/121 a 123 - 
História em quadrinhos, 124 a 131. - Pronomes 
demonstrativos, indefinidos e interrogativos, 136 a 142. 
- Há/a, 145 a 151. - Revisão, 158 a 161. Estudar as páginas 
mencionadas e os exercícios do caderno.  

25/5 - 3ª-feira 
REDAÇÃO 

Gênero textual HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Gênero 

textual REGULAMENTO 

26/5 – 4ª-feira 
INGLÊS 

Unid. 2: Cultura da China, vegetação e pontos turísticos; 
meios de transporte; conectivos and, because e but; Simple 
Future - negativo e afirmativo e interpretação de texto. 
Trazer dicionário de inglês. 

27/5 – 5ª-feira 
GEOGRAFIA 

Unid. 4 - Atividades urbanas e rurais no Brasil. Págs 82 a 
105 / 165 e 166. 

28/5 – 6ª-feira 
HISTÓRIA 

Cap.4  -  A escrita na história ( páginas 94 a 121) 

29/05 – Sábado 
(Horário: 8h – 11h)  

1º SIMULADO EDROS 2021 
(MATEMÁTICA & PORTUGUÊS) 

 31/05– 2ª-feira 
CIÊNCIAS 

Unid. 4 - Observando astros luminosos (págs. 99 a 127) 
Unid.5 - O Sistema Solar (págs. 128 a 136 ) 

01/6 – 3ª-feira 
MATEMÁTICA 

Unidade 3- As frações e culinárias págs. 106 a 142. Caderno 
de atividades - págs. 60 a 78.  Caderno (revisão). Operações 
divisão e multiplicação. 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

ARTE 
Não haverá avaliação (P1). Os alunos serão avaliados 
através de trabalhos que serão  solicitados pelo professor. 

IMPORTANTE As avaliações serão realizadas no período matutino. 
HORÁRIO: 08 às 10h. 

HORÁRIO DE 2ª CHAMADA 

02/06 (4ª-Feira) 04/06 (6ª-Feira) 07/06 (2ª-Feira) 

Geografia  – Red. – Port. Inglês – Arte - Ciências Matemática - História 

 


