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)





- A formação do povo brasileiro - p. 11 a 14 e 18 a 21.
- Movimentos migratórios: construindo a cultura brasileira – p. p.
80 a 87.
- Organizar para governar – p. 131 a 135.
- Movimentos sociais pelo Brasil – p. 146 a 153.

CIÊNCIAS 18/08 (sexta-feira)







Células, p.98,99,100,101 e 103.
Tudo está organizado, tecidos, órgãos e sistemas p. 106 a 112
A vida em equilíbrio. Corpo humano: uma combinação perfeita, p.
137 a 144.
Astronomia, entendendo o sistema solar. p. 209 e 210.
Geocentrismo e heliocentrismo. p. 211 a 213
Folha complementar sobre os sistemas do corpo humano.

PORTUGUÊS 21/08 (segunda-feira)









- Leitura e interpretação
- Estudo do vocabulário
- Conjunção: livro de Língua Portuguesa p. 61 a 64.
- Verbo e concordância verbal: livro de Língua Portuguesa p. 91 a
95; Gramática p. 175 a 182 e 194 a 197.
- Tempos verbais: livro de Língua Portuguesa p. 111 a 120.
- Travessão e Parênteses: livro de Língua Portuguesa p. 120 a 122.
- Tem-Têm / Vem-Vêm: livro de Língua Portuguesa p. 122 a 125.
Substantivo: Gramática p. 85 a 90.

INGLÊS 22/08 (terça-feira)







Números (1 até 100) p. 19.
Vocabulário (Activity Book) p. 16, 18, 19 e 21.
Verbos p. 26 e (Activity Book) p. 31.
Dias da semana p. 28.
Advérbios de frequência ALWAYS / SOMETIMES / NEVER p.28.
Horas (Activity Book) p. 27 questão 3
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GEOGRAFIA 23/08 (quarta-feira)







As regiões brasileiras. p. 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 a 130.
Brasil, pontos extremos. p. 144 e 175;
Planeta Terra: oceanos e continentes. p. 176 e 177.
Meridianos e paralelos. p. 182 a 186.
As diferentes formas de perceber a passagem do tempo. p. 187
Movimentos de rotação e translação. p. 188 a 194.

MATEMÁTICA 24/08 (quinta-feira)
Unidade 2.


As belezas da Natureza



Nossas florestas. p. 90 a 99: sistema de numeração decimal:
 Leitura e escrita de números até a classe dos milhões;
 Composição e decomposição (aditiva, multiplicativa e valor
posicional)
 Classes e ordens;
 Sequência numérica (reta numérica)
 Antecessor e sucessor;



Os grandões da natureza. (números decimais) p. 100 a 108.
 Leitura e escrita de números decimais;
 Multiplicação de números decimais por número inteiro;
 Representação de números decimais a partir do ábaco;



O mundo gira. p. 109 a 115
 Ângulos: reto, agudo e obtuso;
 Ideia de giro; p. 116 a 121



Caracóis, aranhas e outros bichos. (geometria plana)
 Ponto e segmentos de retas;
 Polígonos regulares e irregulares;
 Simetria de reflexão em polígonos e figuras.

www.juvenaldecarvalho.com.br
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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

