Queridos(as) alunos(as) o roteiro de conteúdos para as
Avaliações Globais está em suas mãos.
Observe as datas com muita atenção.
As avaliações serão aplicadas no horário normal de aula.
As crianças só serão liberadas ao final do expediente letivo:
manhã – 11h35min e tarde – 17h35min.
Verifique no verso o calendário das avaliações de 2ª
chamada. Observe bem o horário.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Conte conosco sempre!
Cordialmente,
Equipe Pedagógica
www.juvenaldecarvalho.com.br
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HISTÓRIA 17/08 (quinta-feira)






De onde Vem? p. 101 a 107
É preciso plantar para poder comer...
Defensivos agrícola: bons ou ruins. p. 109 a 112
Matéria - Prima e o Trabalho das Indústria. p.113 a 114
Fósseis e sua importância (Folha complementar)



Folha complementar sobre Alimentos de origem animal, vegetal e mineral.



Matéria - Prima e o Trabalho das Indústrias

CIÊNCIAS 18/08 (sexta-feira)









Como a água chega a nossas casas. p. 64 e 65.
Saneamento básico e saúde. p. 66 a 70.
A água encanada e as cidades antigamente. p. 74 e 75.
Cuidando da água com carinho. p. 78 a 80.
A natureza pede socorro. Sem plantar, sem criar, apenas retirar.
p. 132 a 137.
Animais ameaçados de extinção. p. 141.
Cada lixo tem o seu lugar. p. 142 a 147.
Jogar e aprender. p. 150.

PORTUGUÊS 21/08 (segunda-feira)
Livro de Português:
 Leitura e Interpretação de texto (níveis literal, inferencial e crítico)
 Narrativas Poéticas p. 98 a 100
 Cordel p. 112 e 113, 118 e 119
Livro de Gramática:
 Acento (agudo e circunflexo) p. 63 a 68
 O uso da letra inicial Maiúscula p. 75 a 80
 Ortografia (ar, er, ir, or, ur) p. 81 a 86
 Pontuação p. 97 a 101
 Masculino e Feminino p. 143 a 147
 Singular e Plural p. 152 a 156

INGLÊS 22/08 (terça-feira)







Objetos escolares p. 25 à 27.
Preposições IN, ON, UNDER p. 27.
Cores p. 27 e 30.
Números (1 até 10) p. 33.
Animais p. 43 e 46.
Verbos p. 47.
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GEOGRAFIA 23/08 (quarta-feira)







Erupção Vulcânica p. 87 e 88
Folha Complementar. (Como se formam os vulcões)
O Solo p. 89 a 94
As Rochas também contam história
Campanha Greenpeace p. 138 a 140
O ser humano é responsável por todo o lixo produzido p. 148
Utilizando o LIXO para fazer ARTE p. 153 a 156

MATEMÁTICA 24/08 (quinta-feira)


Um peixe muito feroz. p.79 a 81.
 Conteúdos abordados:
 Ideia de multiplicação, divisão e litro.
 Continhas de adição e multiplicação com reservas.



É, é, falando do talher! p.106 a 114.







Essa invenção foi por acaso! p.116 a 119. / 121 a 131.











Conteúdos abordados:
Dúzia e meia dúzia;
Dezena e meia dezena;
Ideia de metade.
Conteúdos abordados:
Agrupamento de 10 (dezena)
Valor posicional (quadro valor de lugar)
Sequência numérica.
Escrita de números.
Gráficos.
Decomposição.
Números ímpares.

Contando com a calculadora. p. 132 a 135.







Conteúdos abordados:
Composição / decomposição.
Uso do ábaco
Resolução de problemas, +, x (ideia de divisão).
Tabuadas de 3, 4 e 5 de multiplicação.
Obs: atividades do caderno e folhas xerocopiadas.
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Fique atento!
Se você perdeu alguma avaliação global veja o
calendário e os horários de realização da 2ª chamada.
Lembramos que o conteúdo é o mesmo da avaliação
global.

DIA

DATA

5ª feira

24/08

6ª feira

25/08

DISCIPLINA
Geografia
Inglês
História

2ª feira

28/08

Ciências

3ª feira

29/08

Matemática

4ª feira

30/08

Português
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HORÁRIO

16h

