
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES DO 
Nome: ______________________________ 1º ANO 
 21/08/17 – Ditado e 
 

 
 
 

 

 
 - Na interpretação autor, a obra, ano e o enredo do texto.
 22/08/17 – LÍNGUA PORTUGUESA.- Gramática 
 Tipos de pontos da página 93 a 95.- Utilizar os diferentes tipos de pontos dentro do texto.- Escrever frases utilizando os pontos estudados.
 Características dos nomes.- Identificar os nomes de animais, frutas e objetos.
 Nomes de pessoas da página 105 a - Reconhecer e escrever corretamente os nomes próprios e os nomes comuns. 
 Nomes de animais da página 111 a 113.- Dá nomes próprios aos animais

 - Ortografia 
 Palavras com h inicial, ch, lh e nh da página 102 a 116- Desembaralhar sílabas e descobrir 
- Ordenar frases. - Substituir uma letra por outra formando nova palavra
 Ex: galo    galho.  
 Palavras femininas e masculinas.

 Ex: coelha    coelho
  Palavras no diminutivo.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO
Nome: ______________________________________________________

itado e interpretação de texto. 
Texto I 

 
 
 
 

Texto II 
 
 
 
 

Texto III 
 

Na interpretação a criança deverá identificar o título, autor, a obra, ano e o enredo do texto. 
LÍNGUA PORTUGUESA. 

Tipos de pontos da página 93 a 95. Utilizar os diferentes tipos de pontos dentro do texto.Escrever frases utilizando os pontos estudados. 
Características dos nomes. Identificar os nomes de animais, frutas e objetos.
Nomes de pessoas da página 105 a 107. Reconhecer e escrever corretamente os nomes próprios e os 
Nomes de animais da página 111 a 113. Dá nomes próprios aos animais. 

inicial, ch, lh e nh da página 102 a 116Desembaralhar sílabas e descobrir palavras. 
Substituir uma letra por outra formando nova palavra

Palavras femininas e masculinas. 
coelho. 

Palavras no diminutivo. 
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AGOSTO DE 2017 
___________________

a criança deverá identificar o título, 

Utilizar os diferentes tipos de pontos dentro do texto.  
Identificar os nomes de animais, frutas e objetos. 
Reconhecer e escrever corretamente os nomes próprios e os 

inicial, ch, lh e nh da página 102 a 116 

Substituir uma letra por outra formando nova palavra. 
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 Ex: café    cafezinho
 (Livro AKPALÔ) 
 Palavras com z, x, h, q- Escrever palavras com as letras estudadas;- Completar palavras com as sílabas estudadas;- Completar frases; - Separar sílabas. 
 22/08/17 - FILOSOFIA
 Como é a minha escola? Da página 59 a 63- Identificar as coisas que se aprende da escola; - Reconhecer a diferença entre as escolas de antigamente e as escolas de hoje. 
 Convivendo na escola, páginas 64 a 66.- Escrever regras de convivência na escola. 
 
23/08/17 – MATEMÁTICA
 Dinheiro (Ver pacotão de 
- Reconhecer os valores das cédulas e das moedas
- Calcular troco 
 Ex: 5,00 – 2,00 = 3,00
 - Escrita dos números de 0 a 130;
- Calcular adição e subtração na reta numérica.
- Resolver as continhas de adição e subtração com reserva.
 Ex: 
  14   
 + 6    
 
23/08/17 - INGLÊS 
 Science Class, da página 48 a 55
 The street, páginas 56 a 63;
- Escrever e identificar em inglês os nomes das partes do corpo 
e dos meios de transportes
 
24/08/17 - ESPANHOL 
 Los números da página 52 a 61;
- Escrever em espanhol o nome dos números;
- Reconhecer o nome de cada número estudado em espanhol
 
24/08/17 - Ciências 
 Os animais da página 62 a 73
- Onde vivem? 
- Animais silvestres e modificados;
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cafezinho. 

Palavras com z, x, h, q: da página 162 a 183. Escrever palavras com as letras estudadas; Completar palavras com as sílabas estudadas;  

FILOSOFIA 
Como é a minha escola? Da página 59 a 63. Identificar as coisas que se aprende na escola a importância 
Reconhecer a diferença entre as escolas de antigamente e as 
Convivendo na escola, páginas 64 a 66. Escrever regras de convivência na escola.  

MATEMÁTICA 
Dinheiro (Ver pacotão de atividades); 
Reconhecer os valores das cédulas e das moedas. 

2,00 = 3,00 
Escrita dos números de 0 a 130; 
Calcular adição e subtração na reta numérica. 
Resolver as continhas de adição e subtração com reserva.

   25 
 - 16_ 

Science Class, da página 48 a 55; 
The street, páginas 56 a 63; 

identificar em inglês os nomes das partes do corpo 
e dos meios de transportes. 

 
página 52 a 61; 

em espanhol o nome dos números; 
Reconhecer o nome de cada número estudado em espanhol

 
Os animais da página 62 a 73. 
Animais silvestres e modificados; 
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na escola a importância 
Reconhecer a diferença entre as escolas de antigamente e as 

Resolver as continhas de adição e subtração com reserva. 

identificar em inglês os nomes das partes do corpo 

Reconhecer o nome de cada número estudado em espanhol. 
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- Cobertura do corpo dos animais (escamas, carapaças, 
pelos); 
- Locomoção dos animais (nadam, rastejam, voam e andam).
 
 

 25/08/17 - GEOGRAFIA
 Diferentes caminhos da página 67 a 80
- Identificar os diferentes tipos de caminhos
- Analisar imagens de caminhos.
 25/08/17 - HISTÓRIA 
 Frequentando a escola da página 60 a 71.
- Identificar os profissionais que trabalham na escola e suas 
funções; 
- Reconhecer as principais regras de convivência na escola;
- Identificar o que é direito e o que é dever do aluno na 
escola. 
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Cobertura do corpo dos animais (escamas, carapaças, 
Locomoção dos animais (nadam, rastejam, voam e andam).

GEOGRAFIA 
Diferentes caminhos da página 67 a 80. 

Identificar os diferentes tipos de caminhos. 
Analisar imagens de caminhos. 

 
escola da página 60 a 71. 

Identificar os profissionais que trabalham na escola e suas 

Reconhecer as principais regras de convivência na escola;
Identificar o que é direito e o que é dever do aluno na 

Obs.: Não estude somente pelo 
o pacotão de atividades.

Bons estudos!
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Cobertura do corpo dos animais (escamas, carapaças, penas e 
Locomoção dos animais (nadam, rastejam, voam e andam). 

Identificar os profissionais que trabalham na escola e suas 

Reconhecer as principais regras de convivência na escola; 
Identificar o que é direito e o que é dever do aluno na 

somente pelo 
o pacotão de atividades. 

Bons estudos! 


