Ensino Fundamental I
Coordenação Pedagógica

2° Bimestre
TURMA: 312

Semana de Provas de 13/06 a 19/06/19.
Data

Disciplinas

13/06

5ª feira

Espanhol / Ciências

14/06

6ª feira

Matemática

17/06

2ª feira

Inglês / Português

18/06

3ª feira

Geografia / Produção de Texto

19/06

4ª feira

História

Conteúdos das Provas
Português






Leitura e interpretação
Gramática
 Dígrafo / encontro consonantal / encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato)
 Separação de sílabas e classificação quanto ao número de sílabas e sílaba tônica
 Substantivo (comum / próprio – feminino / masculino – singular / plural – aumentativo / diminutivo)
 Artigo (definido e indefinido)
 Adjetivo / grau do adjetivo (comparativo e sintético)
Ortografia
 Uso do s e z
 Acento agudo e acento circunflexo
Produção de texto

Estudar livro, caderno, pasta de produção de texto.

Matemática






Conceituação
 Escrever por extenso
 Milhar, centena, dezena, unidade
 Valor absoluto, valor relativo
 Compor / decompor
 Algarismos romanos e ordinais
 Sólidos geométricos
 Figuras geométricas planas
Cálculos
 Valor do as quatro operações
 Prova real as quatro operações
 Contas as quatro operações
 Divisão e multiplicação até 5
Problemas
 Com as quatro operações (uso dos termos: dobro / metade – triplo / terça parte – quadruplo / quarta
parte – quíntuplo / quinta parte)

Estudar pelo livro e pelo caderno.

História







Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

8 – Ilustres personagens chegam ao Brasil (pág. 53 até 57)
9 – Nossa Pátria Brasil (pág. 58 até 62)
10 – Os escravos são libertos (págs. 63 até 65)
11 – Os brasileiros sem imperador (págs. 67 e 68)
12 – O trabalho do homem através do tempo (págs. 69 até 72)
13 – O trabalho e a vida dos homens (págs. 74 até 77)

Estudar pelo caderno, livro e trabalho.

Geografia






Capítulo 5 – O governo do município (págs. 37 até 44)
Capítulo 7 – O bairro
 As moradias e as pessoas (págs. 67 até 71)
Capitulo 8 – O campo (pág. 72 até 83)
Capítulo 9 – A comunidade
 A identidade das pessoas (págs. 89 até 92)
Capítulo 10 – O trabalho e o trabalhador (pág. 93 até 97)

Estudar pelo caderno, livro e trabalho.

Ciências



Unidade 1 – Animais (págs. 14 até 45)
Unidade 2 – Luz e som (págs. 48 até 67)

Estudar pelo caderno, livro e trabalho.

Espanhol






Comprensión lectora
Las partes de la casa
Los numerales hasta veinte (20)
Los animales
Expresiones:
 detrás / delante
 cerca / lejos
 fuera / dentro
 encima / debajo

Estudiar las unidades 3 y 4 del libro y de la carpeta.

Inglês
UNIDADE 4
 NUMBERS - 1 to 10
 FRUITS (PINEAPPLE, APPLE, ORANGE, PEACH, PEAR, BANANA,
GRAPES)
 SNACKS
(LANCHES)
(MILKSHAKE,
HAMBURGUER,
PIZZA,
SANDWICH)
Estudar livro e pasta.

Celina Brandão
(Coordenadora)

