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ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
1° trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

 Ler e interpretar textos. 

 Identificar o sentido e 

significados das palavras. 

 Escrever as palavras em 

ordem alfabética. 

 Separar palavras em sílabas. 

 Empregar corretamente a letra 

maiúsculas e os parágrafos. 

 Acentuar palavras com 

acentos agudo e circunflexo. 

 Identificar palavras escritas 

com CUA e QUA. 

Data da avaliação: 22/03/2021 

 Leitura e interpretação de texto 

(conto); 

 Uso do dicionário; 

 Ordem alfabética; 

 Separação de sílabas; 

 Uso da letra maiúscula – 

parágrafo; 

 Acento agudo e circunflexo; 

 Substantivos próprios e 

comuns; 

 Ortografia – palavras com 

CUA e QUA. 

 Livro Porta Aberta - Unidade 

1- Como é bom recomeçar! 

Páginas 16 a 45/48 e 49. 

 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 

diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 

 Você poderá estudar pelo seu 

livro e pelas atividades do 

caderno. 

Av2: Onde estudar? 

 Livro Porta Aberta - Unidade 

2- Versos para todos os gostos. 

Páginas 52 a 75/ 90 a 92. 

 

 

Av2: Dicas para estudo 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 

diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 

 Você poderá estudar pelo seu 

livro e pelas atividades do 

caderno. 

Conteúdos: Av2 

Data da avaliação: 26/04/2021 

 Leitura e interpretação de texto 

(poema); 

 Uso do dicionário; 

 Substantivo próprio e comum; 

 Gênero do substantivo: 

masculino e feminino; 

 Número do substantivo: 

singular e plural; 

 Ortografia – palavras com R e 

RR. 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 1° trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

Trabalho sobre o livro 

literário. 

Ficha literária sobre o livro: 

Uma escola assim eu quero pra 

mim. 

Data: 29/03/2021 

Os alunos deverão realizar a 

leitura do livro: Uma escola 

assim eu quero pra mim a 

partir dessa data. 

 

Data: 09/04/2021 

Os alunos realizarão esse 

trabalho no Blank Quiz de 

modo virtual. 

1,0 pontos  Clareza das respostas. 

 

Produção de texto. 

(Trabalho de Língua 

Portuguesa e Matemática) 

O aluno deverá construir um 

castelo utilizando embalagens 

reaproveitadas. Logo em 

seguida, deverá criar uma 

história que se passa em um 

castelo. Usar o castelo 

construído e bonequinhos 

como personagens. Trabalho 

interdisciplinar com Língua 

Portuguesa. Onde consultar? 

Página 56 do livro de 

Matemática. 

 

Data: 29/03/2021 Data: 23/04/2021 2,0 pontos  Clareza; 

 Organização; 

 Uso dos parágrafos, 

letra maiúscula, 

pontuação e 

ilustração; 

 Capricho. 


