
 

        INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
 

CONTEÚDOS PARA ESTUDO DAS AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS 

 
1osANOS A e B –  2º TRIMESTRE 2019 

Profª: Priscila – 1ºA         Profª: Leilane – 1ºB  

09/08 
Sexta-feira 

Arte: Entendimento da história do livro “De ponto em 

ponto um desenho eu monto”. 

12/08 
Segunda-feira 

Não tem prova 

13/08 
Terça-feira 

Ensino Religioso: Livro Edebê: páginas 41 a 52 
Habilidades: reconhecer atitudes bondosas, 

conhecer o nome de alguns líderes da sociedade 

como Dalai Lama, Eugênio dos Santos, Pajé 

Sapaim, identificar as características físicas de um 

colega e fazer comparações de semelhanças e 

diferenças entre eles, conhecer alguns objetos 

usados nas diversas religiões durante suas 

celebrações e compreender o motivo dos  índios 

pintarem o corpo. 

14/08 
Quarta-feira 

Inglês: folha entregue pela professora 

15/08 
Quinta-feira 

Não tem prova 

 

 

16/08 
Sexta-feira 

Música: Livro páginas 26 a 39 - propriedades do 
som intensidade, duração (som fraco e forte, lento 
ou rápido); sinal de pausa. Canções tocadas e 
cantadas do livro. Notas da flauta SOL, LÁ, SI, DÓ, 
RÉ. TRAZER A FLAUTA E LÁPIS DE COR.  
HABILIDADES: Identificar figuras e notas musicais; 
reconhecer sinais e símbolos musicais, tocar a flauta 
notas e música. 

19/08 
Segunda-feira 

Matemática: Livro Edebê: páginas 82 a 106 
 Habilidades: reconhecer linhas retas e linhas 
curvas, formas geométricas e duas características, 
sólidos geométricos e suas características, fazer 
comparações de tamanho a partir de sua própria 
altura, reconhecer instrumentos para medir gráficos 
simples, relacionar número e quantidade, identificar 
linha e coluna, explorar calendário( dia, dias da 
semana, mês), resolver situações problemas, 
calcular o resultado de adições e subtrações. 

20/08 
Terça-feira 

Alfabetização e letramento: Livro Edebê: páginas 
98 a 120 
Habilidades:. Separar as sílabas, interpretar texto, 
identificar informações no texto, reconhecer asa 
características/diferenças e semelhanças, entre 
tartarugas, cágados e jabutis, ler e escrever 
parlendas, reconhecer os sinais de pontuação e 
duas funções( ? ! . ) identificar  se o texto está 
escrito em prosa e verso, escrever rimas a partir de 
palavras. 

21/08 
Quarta-feira 

CHN: Livro Edebê: páginas 76 a 105 
Habilidades: identificar diferentes tipos de moradia, 
os materiais utilizados na construção, reconhecer e 
diferenciar uma paisagem com elementos naturais e 
sociais, reconhecer características da zona rural e 
zona urbana, identificar os seres vivos e não vivos, 
fazer leitura de um ambiente frente e atrás, dentro e 
fora, reconhecer os cômodos que fazem parte de 
uma casa , conhecer a moradia dos indígenas e 
ciganos. 

 


