Ensino Fundamental I
Coordenação Pedagógica

3° Bimestre
TURMA: 212

Semana de Provas de 17/09 a 21/09/18.
Data

Disciplinas

17/09

2ª feira

Português

18/09

3ª feira

Produção de Texto

19/09

4ª feira

História / Geografia

20/09

5ª feira

Espanhol / Ciências

21/09

6ª feira

Matemática / Inglês

Conteúdos das Provas
Português
•

Leitura e Interpretação

•

Gramática:
 Artigos definidos e indefinidos
 Número dos substantivos (substantivo no singular e no plural)
 Substantivo próprio e comum
 Grau dos substantivos (aumentativo e diminutivo)
 Gênero dos substantivos (masculino e feminino)
 Sinais de pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação)
 Tipos de frases
 Substantivo coletivo
 Adjetivo
 Dígrafo
 Antônimo/sinônimo

•

Ortografia:
 Qua, Que, Qui
 Palavras terminadas em L/U
 Uso al, el, il, ol, ul

•

Produção de texto
 Completar história em quadrinhos
 Produzir história em quadrinhos
 Diálogo

Matemática
•

Conceituação
 Hora
 Multiplicação por 2
 Quantidade
 Dobro
 Sistema de medidas (metro)
 Escrita por extenso de numerais (leitura de numerais)
 Dobro
 Multiplicação com uso do material dourado

•

Cálculos
 Multiplicação por 2, por 3 e por 5
 Soma e subtração

•

Problemas
 Adição com reserva
 Subtração com recurso
 Multiplicação
 Dobro

História e Geografia
•
•
•
•
•
•

Tipos de moradias
Dia da Independência
Materiais usados nas construções de moradias
Modificações nas paisagens (Componentes naturais e componentes feitos pelo homem)
Estações do ano
Meios de transportes

Ciências
•
•
•
•
•
•

Corpo humano – Partes do corpo humano
Os cinco sentidos
Necessidades do corpo humano
Alimentação (Origem dos alimentos)
Horta, pomar e jardim
Partes do vegetal e função de cada uma delas

Espanhol
•
•
•
•
•

Comprensión lectora
El cuerpo humano
Los colores
Los numerales hasta diez
Los juguetes

Estudiar las unidades 5 y 6: el libro y la carpeta.

Inglês
•

Unidade 6 – vocabulário: Brinquedos (páginas 51 a 56)

Estudar livro e pasta.

Celina Brandão
(Coordenadora)

