TRABALHOS AVALIATIVOS 2018 - 1° ANO A/B
2º BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE: Minha Escola – A sala de aula.
JUSTIFICATIVA – Para que os alunos possam compreender os diferentes espaços que os
circundam, é necessário que sejam estimulados a observarem e refletirem sobre os lugares
que ocupam no seu cotidiano. Desenvolvendo, portanto, através de sua interação com o meio
a percepção, atenção e noção geográfica, trazendo como proposta a representação da sala de
aula pelos alunos.
DATA DA ENTREGA: 28/05/2018
ORIENTAÇÕES: O aluno deverá construir uma maquete, utilizando como recurso uma caixa
de sapato (adulto), e materiais recicláveis para a confecção da atividade, representando a sala
de aula onde estuda.
O trabalho elaborado será individual, devendo conter a identificação do aluno abaixo da caixa.
Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão corrigidos, mas não
receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15 dias de antecedência da data
estabelecida.
3º BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE: Árvore genealógica
JUSTIFICATIVA – É através das relações humanas, do convívio com o outro que o sujeito
explora seu íntimo. Permitindo perceber as diferenças e semelhanças dos seres, sobretudo,
dentro de suas famílias.
A árvore genealógica favorece o espírito investigativo do aluno bem como, a noção de
identidade e capacidade de autoconhecimento.
DATA DA ENTREGA: 03/09/2018
ORIENTAÇÕES: A proposta de atividade será confeccionar uma árvore genealógica com os
mais diversos recursos podendo ser feito, inclusive com materiais recicláveis devendo conter

fotos ou desenhos, caso não seja possível, informando com letra cursiva escrita pelo aluno, o
nome dos familiares e seu grau de parentesco.
O trabalho criado será apresentado em sala de aula para os demais colegas e professora.
Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão corrigidos, mas não
receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15 dias de antecedência da data
estabelecida
4º BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE: Alimentos que vêm das plantas
JUSTIFICATIVA – A alimentação saudável tem um poder precioso durante toda a vida dos
indivíduos. E, conhecer a estrutura dos alimentos fornecidos pela natureza, as plantas, e suas
funções desenvolve nos alunos um melhor hábito pois aprendem que é necessário para a
saúde.
DATA DA ENTREGA: 13/11/2018
ORIENTAÇÕES: O aluno deverá produzir um cartaz, em cartolina, sobre os alimentos que vêm
das plantas, destacando suas classificações: raiz, caule, folha, flor e fruto. Sendo necessário a
utilização de imagens, escrevendo o nome dos alimentos pesquisados.
O cartaz a ser elaborado precisará ter margem de 2 cm, título centralizado na parte superior em
destaque, identificação (nome completo da criança, professora, turma) no canto inferior direito,
e ser todo escrito de forma cursiva pelo aluno.
Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão corrigidos, mas não
receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15 dias de antecedência da data
estabelecida

