
	

Conteúdos	de	Avaliação	
[Avaliação	Discursiva	–	período	de	isolamento	social]	

	

1º	ano	–	Avaliação	do	3º	período	
Componentes	Curriculares	 Conteúdos	Conceituais	

Fontes	de	estudo:	livros,	fichas	e	registros	nos	cadernos.	
	
	
	

	
	

Matemática	
	
	

1. Contagem, escrita, leitura, comparação, ordenação e relação 
quantitativa de números até 50. 

2. Sequência Numérica até 50. 
3. Ler e selecionar informações de imagens. 
4. Representação e comparação de quantidades. 
5. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. 
6. Sistema monetário brasileiro (moedas e cédulas do Real). 
7. Situações-problema envolvendo ideias e operações de adição e 

subtração. 
8. Situações-problema envolvendo ideias de multiplicação (parcelas 

iguais) e divisão (distribuição). 
9. Identificar regularidades ou padrões em sequências numéricas e/ou de 

figuras. 
10. Figura geométrica plana círculo  e figura espacial esfera e suas 

presenças no cotidiano. 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 7 (Ênfase nas Unidades 6 e 
7), até a página 132 . 

   Estude também pelo caderno e  fichas.	

	
	

Língua	Portuguesa	
	
	

1. Leitura/escuta e interpretação dos gêneros textuais – Cantigas e 
lendas. 

2. Sons iniciais e finais de palavras do cotidiano. 
3.Análise do sistema de escrita alfabética e o funcionamento da língua e 
de outras linguagens. 
3. Alfabeto/número de letras e sílabas em palavras contextualizadas e do 

cotidiano; 
4. Letras P/B; T/D; F/V; C/G; C e R e suas variações; 
5.  Formação de novas palavras alterando a letra inicial ou 

acrescentando uma nova letra (orca/porca – gato/pato). 
6.  Relações entre sons e letras/valor sonoro inicial e final. 
7.  Ordem alfabética. 
8. Relação entre imagem e escrita.  
9. Masculino e Feminino (O Tiago é belo/A Maria é bela). 
10. Rimas (identificação e criação de rimas). 
11.  Separação de palavras de um título ou texto. 
12. Formação de palavras a partir de sílabas ou imagens. 
 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 7 (Ênfase nas 
Unidades 6 e 7), até a página 180 . 

   Estude também pelo caderno e  fichas.	



	
	

Ciências	
	

1. Diferentes escalas de tempo: períodos diários (manhã, tarde e noite). 
2. Sucessão de dias, semanas, meses e anos/calendário. 
3. Seleção e exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o 

ritmo de atividades diárias dos seres humanos e de outros seres vivos. 
4. Rotina diária. 
 

 Livro de Ciências – Unidade 3, páginas 30 a 50. 

   Estude também pelo caderno e  fichas. 
 

	
	

História	
	

1. Semelhanças e diferenças entre brinquedos e brincadeiras do presente e 
do passado. 
2. Tradições locais e patrimônio cultural do Brasil. 
3. Brincadeiras indígenas, de outros países e naturais. 

 Livro de História – Unidade 3, páginas 44 a 58. 

   Estude também pelo caderno e  fichas. 
 

	
	
	

Geografia	
	

1. Moradia – Lugar de convivência. 
2. Semelhanças e diferenças entre as moradias. 
3. Diferentes tipos de moradia e materiais de produção utilizados nas 

moradias. 
4. Cômodos de uma moradia. 
5. Referências espaciais. 
6. Arredores da moradia e da escola. 
 

 Livro de Geografia – Unidade 3, páginas 50 a 62. 

   Estude também pelo caderno e  fichas. 
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Unit 4 
Language:  
 

! Family members  
! Animals  
! Adjectives  
! Snacks 

 
Active vocabulary: 

Animals: alligator, camel, elephant, giraffe, gorilla, hippo, kangaroo, 
lion, monkey, owl, parrot, peacock, snake, spider, swan, tiger, zebra, 
penguin, bear, fox, sea lion, eagle, rhino, zoo, zookeeper, van, vet. 
Snacks:  ice cream, packet of snacks, chips, chewing gum, peanuts, 
popsicle 

    Adjectives: big/little, dirty/clean, quiet/noisy, tall/short, heavy/light,       
fast/slow. 

    Family members: cousin, mom, dad, brother, sister, grandma, 
grandpa, uncle, aunt. 

 

Unit 5 
       
 



     Language: 
Parts of the body 
Hygiene 
 
Active vocabulary:  
Parts of the body:  arm(s), hand(s), leg(s), foot/feet, eye(s), ear(s), 
mouth, nose, hair, finger(s), knee(s), neck, tooth/teeth, belly, face, 
head, shoulder(s), toe(s), body, tongue. 
Medicine:  cough, cut/plaster, nurse, ambulance, flu, headache, 
stomachache, fever, vaccine, virus, medicine, hospital, doctor, cold, 
plasters, chicken pox. 
Hygiene:  wash my hands, brush my teeth, dental floss, soap, 
toothpaste, toothbrush, take a shower.  
Adjectives:  happy/sad, strong/weak, angry, hungry, thirsty, sleepy, 
scared, grumpy, curious, sick/healthy.                                                                  

	
	


