Olinda, 08 de abril de 2016.
Srs. pais ou responsáveis

25/04/16
(segunda-feira)

Com o objetivo de envolver os alunos no mundo da
aprendizagem e assim conseguir um bom resultado, estamos enviando
os assuntos e datas para as provas de unidade (P.U.) da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.







DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS DA I UNIDADE
os

2 ANOS
15/04/16
(sexta-feira)

PORTUGUÊS

 Gênero: História em quadrinhos e receitas
 Produção e interpretação de texto
 Letras: Emprego das letras:
* f e v pp. 56 e 57
* d e t pp. 62 e 63
* p e b pp. 76 e 77
 Substantivo comum e próprio pp. 84 e 85
 Uso da letra maiúscula pp. 94 e 95

19/04/16
(terça-feira)






Ontem, hoje e amanhã pp. 24 e 25
Um dia depois do outro pp. 26 e 27
É bom brincar pp. 36 e 37
Brinquedos e brincadeiras do passado pp. 38 e 39
Outras formas de brincar pp. 40 e 41

27/04/16
(quarta-feira)






INGLÊS

Expressões de cumprimento pp. 6 a 8
O clima pp. 14 a 17
Estações do ano p. 18
Materiais escolares pp. 24 a 26
Preposições IN, ON, UNDER p. 27

GEOGRAFIA

Casa e escola: lugares de convivência pp. 34 e 35
O caminho casa/ escola pp. 36 e 37
Olhando de cima pp. 38 e 39
O trânsito pp. 40 e 41
Leis e sinalização de trânsito pp. 42 e 43

29/04/16
(sexta-feira)






HISTÓRIA

MATEMÁTICA

Adição com duas parcelas (ficha de estudo)
Subtração com duas parcelas (ficha de estudo)
Problemas com adição e subtração
Meses do ano (calendário) pp. 46 até 49
Figuras geométricas pp. 50 até 53

Obs. Para as disciplinas de Religião, Artes e Xadrez, serão
realizados trabalhos.
Obs2. As provas serão realizadas em horário normal de aula.

19/04/16
(terça-feira)





Os sentidos pp. 28 até 33
O que há no ambiente p. 40
Cada ambiente é de um jeito pp. 42 e 43
As relações no ambiente pp. 44 e 45

CIÊNCIAS
A Coordenação.

