
                                                                                                                                    

 

2º TRIMESTRE – 2020 

Professor (a): Ana Nunes e Débora Marques                               Turma: 311/312 

Data Turma 
Componente 

curricular 
Forma de Avaliação Conteúdo Valor 

13/08 
311/ 

312 

Ciências  

Trabalho 1 

Pesquisa: Escolher dois animais um terrestre e um aquático. Escrita da 

pesquisa e foto - pode desenhar também, descrevendo as características e 

desenvolvimento. Postar na sala de aula Classroom. 
3,0 

20/08 

311/ 

312 

Ciências  

 Trabalho 2 

Analisar amostras de terra( solo) do entorno da sua casa. Fazer um 

relatório da característica, cor, cheiro, textura e tamanho das partículas. 

Postar na sala de Classroom. 

3,0 

17/09 

311/ 

312 

Ciências  

   Prova  

Animais - aquáticos, terrestres.  

Desenvolvimento do homem (infância, adolescência, fase adulta, velhice 

ou melhor idade). 

4,0 

27/08 
311/ 

312 

Ciências Humanas 

( história) Trabalho 1 

A família e suas origens/ étnicos culturais. 

Sugestões: Fotos, árvore genealógica...depoimentos da família, 

registrado em forma de formulário. Postagem na sala Classroom. 

3,0 

11/09 

 

311/ 

312 

Ciências Humanas 

( geografia) 
Trabalho 2 

Confeccionar uma maquete com o material reciclado - caixas, papel 

pardo, garrafa pet, folha de isopor/ use sua criatividade. 

Assunto: Paisagem naturais e ambientes da natureza modificadas pelo 

homem. Tirar uma foto e postar na sala de aula Classroom. 

3,0 

24/09 
311/ Ciências Humanas 

( história e 
   Prova 

Principais características da cidade, espaço públicos e privados, área de 

conservação ambiental. A cidade e suas atividades (trabalho, cultura e 
4,0 



312 geografia) lazer - espaços modificados pelo homem).  

18/08 

311/ 

312 

Matemática 

 Trabalho 1 

 

Confecção de um relógio - esse deve estar marcando o horário que você 

acorda. Tire uma foto e poste na sala de aula Classroom. 

 3,0 

26/08 

311/312 Matemática 

   Trabalho 2 

Formas geométricas planas - criar objetos, personagens com essas 

formas. Pode ser através de desenho em folha ou confecção de objetos. 

Tirar foto e postar na sala de Classroom.  

3,0 

18/09 

311/ 

312 

Matemática 

Prova  

Reta numérica. 

Composição e Decomposição dos números. 

Sequência numérica. 

Arme e efetue( adição, subtração e multiplicação). 

Medida de comprimento - gráficos e tabelas.  

4,0 

19/08 
311/ 

312 

 

 Linguagem 

Língua Portuguesa 

Trabalho 1 

Produção de um vídeo curto. Contação de história utilizando o fantoche 

da borboleta, feita na aula online. Postar o link na sala de aula Classroom 

. 
1,0 

21/08 

311/ 

312 

Linguagem 

Língua Portuguesa   Prova 

Leitura e interpretação de texto.  

Substantivos: Próprio e comum. Separação silábica e 

classificação(monossílaba,dissílaba, trissílaba e polissílaba). 

3,0 

03/09 

311/ 

312 

Linguagem 

Língua Portuguesa Trabalho 2 

Produção textual narrativa.( Será cobrado começo, meio e fim da 

história; pontuação adequada de acordo com a proposta do texto; 

ortografia ). Título e dois parágrafos. 

2,0 

17/08 

311/ 

312 

Linguagem - Arte 

 Trabalho 1 
     Construção de instrumento musical: ganzá. Enviar para e-mail: 

renata.cieslak@lasalle.org.br 
1,0 

14/09 311/ Linguagem - Arte  Trabalho 2 Colagem com imagens da cultura brasileira. Enviar para e-mail: 1,0 



312 renata.cieslak@lasalle.org.br 

18/08 311/ 

312 

Linguagem 

Ed.Física 

Trabalho 1 Construção do Jogo Golf Bol, com fotos ou vídeo do jogo pronto e 

sua execução.  

Enviar via email: maete.dewes@lasalle.org.br 

 

1,0 

15/09 311/ 

312 

Linguagem 

Ed. Física 

Trabalho 2 Construção do Jogo de Tabuleiro da Educação Física, com 

fotos ou vídeo do jogo pronto e sua execução.  

Enviar via email: maete.dewes@lasalle.org.br 

 

1,0 

 

OBS: Calendário de prova sujeito a alteração - lembrando que os alunos que fazem atividades adaptadas terão suas provas - avaliações adaptadas. 

 


