Instituto Educacional Londrina
Telefone: (031)3637-0897

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
4º BIMESTRE - TURMA 101
DIA DA
SEMANA
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Segunda-Feira
Terça-Feira
Quarta-Feira
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Segunda-Feira
Terça-Feira

DATA
29/11/18
30/11/18
03/12/18
04/12/18
05/12/18
06/12/18
07/12/18
10/12/18
11/12/18

DISCIPLINA
História
Artes
Português
Literatura

AS AVALIAÇÕES
BIMESTRAIS
ESTÃO CHEGANDO!
VAMOS NOS
PREPARAR?

Inglês
Geografia
Produção
Ciências
Matemática

DISCIPLINAS

CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS

PORTUGUÊS E
ORTOGRAFIA:
Conteúdos
do
caderno, e trabalho
de revisão.

Interpretação de textos pequenos - parlendas– poemas – convite – anúncio
publicitário – tirinhas – gibis - frases afirmativas – interrogativas –
exclamativas – plural e singular– sílabas simples – separação de sílabas
sílabas complexas: r depois das vogais, s depois das vogais, az, ez, iz, oz,
uz, ge e gi, gua, gue e gui, ce e ci, ça, ço e çu e encontros consonantais.

MATEMÁTICA:
Conteúdos
do
caderno, e trabalho
de revisão.

Centenas até 200 (decomposição – escritas por extenso ) – antecessor e
sucessor – nomes dos termos da adição e subtração – números pares e
ímpares – Q.V.L de adição e subtração com reserva – dias da semana –
calendário – sistema monetário e probleminhas envolvendo conteúdos
estudados.

CIÊNCIAS:

O sol como fonte de calor; noite e dia; as estações do ano e fases da lua.
Matéria do caderno. Trabalho de revisão.

HISTÓRIA

O que aprendemos na escola; a sua escola; Proclamação da República,
Bandeira Nacional. Matéria do caderno. Trabalho de revisão.

GEOGRAFIA

A cidade e seus elementos; O campo e seus elementos, as paisagens
naturais e modificadas. As profissões. Matéria do caderno. Trabalho de
revisão.
Desenho livre, cores quentes, frias e neutras. Minha família. Autorretrato.
Continuação do desenho e Datas comemorativas. Trabalho de revisão.

ARTES

PRODUÇÃO

Frases, sequência da história, palavras que rimam e gênero textual: receitas.

LITERATURA

Livro: O que aconteceu? A baratinha Adoeceu? Trabalho de revisão.
My family - Páginas: 03 a 09; Heavy/ Light – Páginas 16 e 17;
My house - Páginas 19 a 21; Rooms of the house – Páginas 22 e 23;
Toda a materia do caderno de Inglês.

INGLÊS

Não se esqueça de trazer lápis de cor apontados , lápis de escrever e
borracha nos dias das avaliações !!!

