
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO SS. SACRAMENTO 

ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES II UNIDADE 

 

A avaliação da II Unidade terá duas etapas: Atividade Avaliativa 1 e 

Atividade Avaliativa 2 ambas com o valor de 5,0 pontos. O prazo de devolução 

das Atividades Avaliativas na Plataforma E-orbit sofreu alteração, não será mais 

de 24h. A avaliação será postada às 15h e estará disponível para reenvio até às 

13h do dia seguinte, lembramos que a devolutiva deverá ser feita exclusivamente 

pela Plataforma. Nesta semana teremos somente duas aulas. Utilizem todo 

material didático para estudo: Os livros didáticos, as aulas on-line (do SAS, da 

Plataforma E-orbit e o EUREKA!)  e as folhas de atividades. 

Bons estudos! Sucesso!! 
Equipe pedagógica 

 
ATIVIDADES AVALIATIVAS – 1 

1º ANO 

 

20/07 (Segunda – feira) – Inglês 
Capítulo 6: A trip (places). 
Capítulo 7: A farm (farm animals). 
Capítulo 8: The jungle ( wild animals).                                                            
 
21/07 (Terça – feira) – Língua Portuguesa                                           
Capítulo 6: Fábula; Leitura e interpretação de texto; Palavras com V e com F; 
Palavras com a letra C. 
Capítulo 7: Receita; Emprego do til; Emprego de G e J.  
 
22/07 (Quarta – feira) – Matemática                                                       
Capítulo 6: Adição de números pequenos; Leitura e escrita de números; 
Diferentes maneiras de contar. 
Capítulo 7: Contagem de 10 em 10; Dezena; Escrita e leitura de números; 
Posição dos algarismos nos números.  
 
23/07 (Quinta – feira) –   Natureza e Sociedade                                   
Capítulo 6: Cuidando do lugar onde vivemos. 
Capítulo 7: Viver bem. 
 
24/07 (Sexta – feira) –   Arte 
Capítulo 7: O espetáculo vai começar. 
 
 
 



ATIVIDADES AVALIATIVAS – 1 

2º ANO 

 

 

20/07 (Segunda – feira) – Língua Portuguesa                                         
Capítulo 6: História em quadrinhos, tirinha; Leitura e contextualização; Uso de 
m e n no final da sílaba; Marcas de sinalização m,n,til; Uso de m antes de p e b. 
Capítulo 7: Substantivos próprios e comuns, coletivos; Uso de aspas. 
Paradidático: A casa do meu avô. 
 
21/07 (Terça – feira) – História e Geografia                                                         
História: Capítulo 6: Escrevendo minha história / Capítulo 7: Toda família tem 
história. 
Geografia: Capítulo 6: Minha sala de aula. / Capítulo 7: Da sala de aula para 
a escola. 
 
22/07 (Quarta – feira) – Inglês 
Capítulo 6: I like yogurt ( Food and Drinks). 
Capítulo 7: Fruit salad ( fruits and question word: what). 
Capítulo 8: Cake recipe  (cake ingredientes).                                                                              
 
23/07 (Quinta – feira) – Matemática                                                                        
Capítulo 6: Uso e funções dos números em diferentes situações; Sequência 
numérica; Leitura e escrita de números; Números ordinais; Leitura, interpretação 
e análise de gráficos de barra e de tabelas.  
Capítulo 7: Contagem e agrupamento de grandes coleções; Sistema de 
numeração decimal - unidade, dezenas e centenas; Leitura, escrita, comparação 
e decomposição de números até 1.000; Antecessor e sucessor de um número; 
Sequência numérica e ordens crescente e decrescente; Como prever as 
chances de um evento acontecer. 
 
24/07 (Sexta – feira) –   Ciências                                                                            
Capítulo 6:  Materiais utilizados para fazer objetos do dia a dia; A importância 
do uso consciente de materiais para que não haja prejuízo aos animais e ao 
ambiente; A importância da reciclagem para a proteção do ambiente natural. 
Capítulo 7: As propriedades dos materiais que permitem identificá-los: 
aparência, textura, elasticidade, permeabilidade, flexibilidade e tenacidade. 
 
27/07 (Segunda – feira) - Arte                                                                                 
Capítulo 8: A paisagem do meu caminho. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATIVIDADES AVALIATIVAS – 1 

3º ANO 

 

 

20/07 (Segunda – feira) – Matemática                                                       
Capítulo 6: O seu dinheiro (Sistema Monetário); Situações - problema 
envolvendo cédulas e moedas; O uso do dinheiro para comprar. 
Capítulo 7: Ganhar e perder; Algoritmo formal da adição e subtração; Unidade 
de milhar: 4ª ordem. 
 
21/07 (Terça – feira) – História e Geografia                                          
História - Capítulo 6: O espaço rural brasileiro no passado. / Capítulo 7: Vida 
e trabalho no espaço rural atual. 
Geografia - Capítulo 6: Paisagens e atividades econômicas do campo. / 
Capítulo 7: Vida e aspectos culturais do campo 
 
22/07 (Quarta – feira) – Língua Portuguesa                                     
Capítulo 6: Anunciar é a alma do negócio. 
Capítulo 7: Essas linhas que escrevo. 
Paradidático: Para ver com o coração. 
 
23/07 (Quinta – feira) – Inglês                                                                
Capítulo 6: My school ( Possessive adjectives: My, your, her, his). 
Capítulo 7: Meet my Family and friends (Continuação dos Possessive 
adjectives, personal pronouns: she, he, it, they ). 
Capítulo 8: How many books are there? (Plural and singular: How many...? 
There is... / There are..., numbers 1 to 20). 
 
24/07 (Sexta – feira) –   Ciências                                                          
Capítulo 6: O que é um animal? / Capítulo 7: Como vivem os animais? / 
Capítulo 8: O ciclo de vida dos animais 
 

 
27/07 (Segunda – feira) - Arte                                                                
Capítulo 6: Os movimentos e suas relações com que sentimos. 
Capítulo 8: A voz de cada um. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS – 1 

4º ANO 

 

 

20/07 (Segunda – feira) – Língua Portuguesa                                     
Capítulo 6: Classificação dos substantivos quanto ao gênero, número e grau. 
Capítulo 7: Reconhecimento dos artigos definidos e indefinidos em frases. 
Capítulo 8: Reconhecimento do adjetivo no texto. 
Paradidático: Malala, a menina que queria ir para a escola.  
 
21/07 (Terça – feira) – História e Geografia                                          
História:  
Capítulo 6: A chegada dos primeiros seres humanos à América; Como o ser 
humano chegou à América? Os primeiros habitantes do Brasil; Quem é Luzia? 
Capítulo 7: Indígenas: Muitos povos e culturas; Povos indígenas do Brasil; A 
diversidade dos povos indígenas; Os rituais de passagem.  
Capítulo 8: Rumo as terras distantes; Um mundo a navegar; A expedição de 
Cabral; O encontro de diferentes culturas. 
 
22/07 (Quarta – feira) – Inglês                                                                
Capítulo 6: My farher is a doctor. 
Capítulo 7: I need some medicine. 
Capítulo 8: Where's the drugstore? 
 
23/07 (Quinta – feira) – Matemática                                                       
Capítulo 6:  A arte da multiplicação: Dobro e triplo; Estratégia de cálculo de 
multiplicação; Propriedades comutativa, distributiva e associativa; Configuração 
retangular; Situações-problema envolvendo multiplicação. 
Capítulo 7: A matemática em movimento: Multiplicação e divisão (operações 
inversas); Divisão exata e inexata; Situações-problema envolvendo divisão; 
Algoritmo formal da divisão (dividendo, divisor, quociente e resto); Divisão de 
números terminados em zero. 
 
24/07 (Sexta – feira) –   Ciências                                                         
Capítulo 6: Comer e beber: Para quê?; Água e alimentos: Fontes de nutrientes; 
Que outros materiais formam o corpo humano? 
Capítulo 7: Relações alimentares: Ninguém vive sozinho; Sol: A maior fonte de 
energia; Cadeias alimentares. 
 
27/07 (Segunda – feira) – Arte 
Capítulo 6: As influências africanas na música brasileira. 
Capítulo 7: Arte afro – brasileira. 

 

 
 



 

 


