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ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
1° trimestre 

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

 Resolver situações-problema 

de adição e subtração com 

agrupamento e 

desagrupamento. 

 Resolver situações-problemas 

com números até a centena. 

 Escrever números por extenso. 

 Compor e decompor números 

por meio do material dourado, 

números, fichas escalonadas 

entre outros. 

 Identificar a sequência dos 

números de 1 em 1, 2 em 2, 3 

em 3 e assim por diante. 

 Arredondar números para as 

dezenas mais próximas. 

Data da prova: 29/03/2021 

 Situações-problema de adição 

com agrupamento e subtração 

com desagrupamento nas 

unidades e dezenas; 

 Situações-problema de adição e 

subtração nas unidades, dezenas e 

centenas sem agrupamento e 

desagrupamento. 

 Escrita dos números por extenso; 

 Composição e decomposição; 

 Sequência numérica; 

 Arredondamentos. 

   

 Livro Porta Aberta – Unidade 1 

– Sequência numérica. Páginas 16 a 

19/ 26 a 43. 

 

 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 

1- Sequência Numérica - 

Páginas 26 a 40/42 e 43. 

 Livro Porta Aberta – Unidade 

2- Espaço e forma - Páginas 46 

a 50/ 52 a 55. 

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 prova: 04/05/2021 

 Situações-problema de adição 

com agrupamento e subtração 

com desagrupamento nas 

unidades, dezenas e centenas. 

 Composição e decomposição; 

 Sequência numérica; 

 Gráfico; 

 Calendário; 

 Figuras geométricas espaciais. 

 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 1° trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

Um castelo e uma história. 

(Trabalho de Matemática e 

Língua Portuguesa) 

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 Valor: 2,0 pontos  Clareza; 

 Organização; 

 Uso dos parágrafos, 

letra maiúscula, 

pontuação e 

ilustração; 

 Capricho. 

 

Pensamento Computacional 

O aluno deverá realizar uma 

experiência com o material 

Mind Makers. 

Data: 29/03/2021 Data: 16/04/2021 Valor: 1,0 ponto  Clareza; 

 Organização; 

 Uso dos parágrafos, 

letra maiúscula, 

pontuação e 

ilustração; 

 Capricho. 

 

 


