1º bimestre

Trabalho Bimestral
» Valor – 2,0 pontos
Trabalho integrado –
01/04/2021 – Prazo de Entrega do vídeo (Enviar para o Whatsapp da professora como “documento” para
não perder a qualidade)
05/04/2021 –Apresentação dos trabalhos para a turma (Após a realização do Simulado)
Iremos realizar as pesquisas do Caderno de Atividades de História da página 03.
A apresentação do trabalho será feita através de vídeos, simulando um noticiário sobre os refugiados e os
migrantes do passado e do presente. Os temas propostos na pesquisa podem ser apresentados por
gráficos, o deslocamento de uma região para outra pode ser localizada através de um mapa, o período de
migração pode ser representado por uma linha do tempo ...
Estou à disposição para esclarecer as dúvidas sobre o trabalho.
Beijos,
Tia Vanessa
Simuladinho Integrado – 05/04
» Valor – 2,0 pontos
Português –Plural dos substantivos terminados em L,R e Z ; Uso de ês/êsa/ez/eza ; uso de oso/osa e Poemas.
Matemática –Sistema de numeração decimal e operação da adição.
Ciências – De que são feitas as coisas e transformação dos materiais e seus impactos ambientais.
História – As migrações humanas e a longa jornada dos seres humanos pelo mundo.
Geografia – As formas de representar e se localizar no espaço, O Brasil no mundo.
Avaliação Bimestral
» Valor – 5,0 pontos

19/04 – História - As migrações humanas, a longa jornada dos seres humanos pelo mundo, A sedentarização dos
grupos humanos e quando e como nosso território foi povoado?
20/04 – Geografia–As formas de representar e se localizar no espaço, O Brasil no mundo e A formação do
território brasileiro.
26/04 – Português - Plural dos substantivos terminados em L,R e Z ; Uso de ês/êsa/ez/eza ; uso de oso/osa ;
pronomes pessoais, pronomes pessoais de tratamento e uso de -agem; Poemas.
27/04 – Matemática – Sistema de Numeração Decimal, Operação da Adição, Subtração e o sistema monetário e
temperatura.
28/04 – Ciências/inglês - De que são feitas as coisas, transformação dos materiais e seus impactos ambientais,
Misturas homogêneas e heterogêneas e separação de misturas.
Recuperação Paralela
30/04 – História / geografia / ciências
03/05 – Matemática
04/05 – Português/Inglês
Obs: O cronograma poderá ser alterado de acordo com o desenvolvimento da turma.

