
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS / ABRIL 2021 

PORTUGUÊS 
(GRAM. / CALIGRA-
FIA / INTERP.  TEX-

TUAL) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto / Complementação e ordenação de palavras e 

frases / Separação de sílabas / Elaboração de frases / Alfabeto maiúsculo e minúsculo  Famílias “Gg, Hh, 
ch, nh, lh” págs. 30, 54 a 77 da Gramática / Págs. 67 a 76 / 176 a 185 do livro texto.  

 

CIÊNCIAS  
NATURAIS 

Corpo Humano / Somos iguais e diferentes / Págs. 6 até 24 / 106 a 109 do livro. 

 
MATEMÁTICA/ 
TABUDA/ ED. 
FINANCEIRA 

 

MATEMÁTICA: UNIDADE 2 – Números até 10 / Quantidades / Representações de quantidades / Tabelas, 

gráficos e números / Números e medidas / Medidas de intervalo de tempo, de massa (peso) e capacidade / 
Sequências numéricas do 50 ao 89 / Pares e ímpares / Vizinhos / Antecessores e sucessores. / Págs.36 a 
73 do livro de Matemática. / TABUADA: Como surgiu o dinheiro / Problemas envolvendo o dinheiro / Tabu-

adas de 1 e 2 da adição e subtração. / Págs. 12 a 19 do livro de Educação Financeira 

ARTE 
Revisando tipos de linhas, figuras geométricas / Um desenhista cheio de imaginação / Por que o artista fez 
essa obra / Págs. 8 a 39 do livro. 

HISTÓRIA /  
GEOGRAFIA 

Ser criança em outras épocas e lugares / Diferentes visões / Representação de um lugar / Localização e 
representação dos espaços. / Págs. 32 a 37 / 132 a 147 do livro de História e Geografia. 

INGLÊS 

Unit 3 – Cool Toys! Págs 24 a 31 - Shine On Book. / Estrutura: What’s your favorite toy? My favorite toy is a 
__________. / Unit 9 – At the beach! Págs. 80 a 86 - Hello Book. / Estrutura: What can you see at the 
beach? I can see ____________. / Vocabulário em inglês sobre: elementos da praia, brinquedos, cores, 
números/sequência (1-10) / Estudar pelas atividades, livros e caderno. 

 
ENSINO  

RELIGIOSO 

Capítulo 4 – Estou crescendo págs. 29 a 33 / O Direito das Crianças págs. 32 / Data comemorativa traba-
lhada: Páscoa 04/04. 

FILOSOFIA UNIDADE 02 – Novas perguntas, novas vidas. / Págs. 24 a 28 do livro de Filosofia. 

REDAÇÃO Leitura e interpretação de texto / Produção de bilhete. 

 

DIAS DISCIPLINAS 

26.04.2021 
Português (Gram. /Calig. /Int. Textu-
al) / Ciências 

27.04.2021 
Matemática (Tab/Educ. Financeira) / 

Arte 

28.04.2021 História e Geografia / Inglês  

29.04.2021 Filosofia / Ensino Religioso 

30.04.2021 Redação  
 

 

AMIGUINHOS(AS), 
Em dias de Avaliações lembrem-se de levar à Escola: LÁPIS GRAFITE, BORRACHA, APONTADOR, LÁPIS DE COR, RÉGUA, ETC. 

     Lembramo-lhes, outrossim que somente participará da Avaliação de Ensino Religioso, o aluno que portar a Bíblia, pois a Avaliação será com 
consulta a esta (NÃO É  PERMITIDO EMPRÉSTIMO EM SALA) Não conte com os empréstimos amigáveis, eles não são seguros e nem permitidos 

pela escola. 

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES  ON-LINE / 
PRESENCIAL -  1º ANO AxBxC 

IMPORTANTE: 
 

 

 Todas as avaliações acontecerão de forma totalmente on-line 
e serão respondidas através da Plataforma Zoom Educa. Para 
tanto, é necessário   fazer cadastro prévio seguindo todas as 
orientações disponíveis no nosso site.  
www.madresavina.com.br, na parte dos Tutoriais. 

 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também, 
estar logado e presente no Aplicativo Zoom  (Sala de aula virtu-
al), fardado e com a câmera ligada, para ser monitorado e tirar  
suas dúvidas durante a avaliação com o professor. 
 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e 
término das avaliações – MANHÃ:  7h20 às 11h / TARDE: 
13h20 às 17h. 

    Durante a semana de avaliação, não haverá aulas. 
 

07/04 – Dia Mundial da Saúde 
13/04 – Dia do Hino Nacional 
18/04 – Morte de Madre Savina  /  
             DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL  
19/04 – Dia do Índio 
21/04 – Dia da Inconfidência Mineira/ Tiradentes 
22/04 – Chegada dos Portugueses ao Brasil 
             Dia Mundial do Planeta Terra 
24/04 – Beatificação de Madre Savina Petrilli 
28/04 – Dia Internacional da Educação 
 

 

 
 
 
 

  
Essa data originou-se a partir do Fórum Mundial de Educa-

ção, realizado em abril de 2000, na cidade de Dakar, no Senegal, 
onde foram reunidos representantes de 180 países que assinaram 
um documento no qual se comprometiam a não poupar esforços 
para que a educação chegasse a todas as pessoas do planeta até 
2015. 

 
Durante a Conferência foi estipulada a Declaração Mundial 

de Educação para Todos, com o intuito de impulsionar os esforços 
para oferecer a educação adequada para toda a população em 
seus diferentes níveis de ensino. Ao todo, mais de 150 governos 
adotaram esse compromisso. 

 


