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Informativo nº 034/2017 - NI
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo - 1° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana das provas do 4º bimestre, que ocorrerá do dia 20 de novembro ao dia 24 de
novembro de 2017.
Roteiro para estudo – 1° ano
4° Bimestre
- Sequência numérica de 0 a 100.
- Escrita dos numerais por extenso de 80 a 99.
- Ideia de adição (Págs.134 a 136).
- Ideia de subtração (Págs.151 e 152).
Matemática
- Dezenas exatas (Págs.198 e 199).
20/11
- Números ordinais (Págs. 78 a 80).
- Medidas de tempo: Relógio (Págs. 222 a 224).
- Medidas de tempo: Calendário (Pág.196)
- Situações-problema envolvendo operações de adição e a subtração (Págs. 142 e 143).
Fonte de estudo: livro didático e caderno de matemática .
- Atividade no caderno.
- O trabalho de cada um.
- Direitos das crianças.
História
- Deveres das crianças.
21/11
- Datas comemorativas do mês de outubro.
- Meios de comunicação.
Fontes de estudo: caderno de história.
- Partes da planta.
- Pomar, horta e jardim.
Ciências
- Cuidados com a água.
22/11
- Previsão do tempo.
Fontes de estudo: caderno de ciências
- Dia e noite.
- Estações do ano.
Geografia
- O Trânsito.
23/11
- Meios de Transporte.
Fonte de estudo: caderno de geografia.
- Ditado de palavras.
- Separação silábica.
- Interpretação de texto “ Bilhete”.
- Ordenação de frases.
- Sinais de pontuação (. !? ).
- Palavras com com “m” antes de p e b.
Língua Portuguesa
- Palavras com “q, ch, lh, nh”.
24/11
- Produção de HQ (Págs. 67,68,69 e 70 a 72 ).
- Duas letras lh –Um Som (Págs.188 e 189).
- Bilhete (Págs. 191 e 192, 193 e 194).
- Duas letras Nh-Um Som (Págs. 216 e 217).
- Palavras em jogo- A mesma letra outro som - Qq (Págs. 275, 276, 277, 278 e 279).
Fonte de estudo: livro didático e caderno de português.
Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação, junto à secretaria do Colégio, em um prazo
máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$
44,00 (quarenta e quatro reais), o(a) aluno(a) que apresente atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do
Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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