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CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES
1o Bimestre
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É hora de estudar!
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Estude com calma e
antecedência para obter
ótimo resultado!
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1º ano
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* Avaliação de Língua Portuguesa - 08/04 a 10/04
 I Parte: Leitura, Interpretação e Produção de texto.
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II Parte: Gramática – Vogais/ Consoantes/ Encontros
vocálicos/ Sequência alfabética/ Alfabeto maiúsculo e
minúsculo na letra cursiva/ Nome todo na letra cursiva/
Acento do til (~) som nasal/ Substantivo próprio e comum.
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 III Parte: Ortografia – caderno de Língua Portuguesa
(Ortografia), ditados, livro Módulo 1 e Caligrafia.
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* Avaliação de Matemática
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*Avaliação de História e Geografia
 Dia 15/04 → estudar no livro Módulo 1: Escola; Família/
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Direitos e deveres/ Como eu sou/ Meu nome/ Casa; Família/
Pontos de referência/ Documentos necessários (RG, certidão
de nascimento, cartão de vacina e CNH motorista).
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*Avaliação de Ciências
Dia 17/04 → estudar no livro Módulo 1: O meio ambiente
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e tudo que faz parte dele/ Dia e noite/ Ar/ Solo/ Vento/ Luz
solar/ Água(desperdício e importância)/ Tipos de lixeira
(reciclagem)/ Alimentos saudáveis/ Partes do corpo humano/
Órgãos dos sentidos/ Higiene do corpo.

e tudo que faz parte dele/ Dia e noite/ Ar/ Solo/ Vento/ Luz
solar/ Água(desperdício e importância)/ Tipos de lixeira
(reciclagem)/ Alimentos saudáveis/ Partes do corpo humano/
Órgãos dos sentidos/ Higiene do corpo.

Obs. 1: Descontarei 0,5 em caso de erro no registro
do nome todo.
Obs. 2: 2ª chamada 26/04; 29/04 e 30/04 mediante a
atestado médico.
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Dia 12/04 → estudar no livro Módulo 1: Sequência
numérica de 0 até 50/ Dezenas, meia dezena, dúzia, meia
dúzia/ Ordem crescente e decrescente/ Continhas de adição e
subtração/ Sinais >, <, = e =/ Numerais ordinais/ Numerais
romanos até 5 (V).
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