
COLÉGIO CENTENÁRIO 

Programação das atividades Avaliativas do 1º Bimestre 2021 

 

 
1º BIMESTRE –                          PROFESSORA:  Maria Beatriz                      TURMA: 1º ano 

Disciplina: Artes  
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 
Março 

Apostila 
Cap.3: O Autorretrato, pág.17 
 
Atividade, pág.20. 
Fazer seu autorretrato utilizando lápis de cor e 
pedaços de papel colorido. 

TB2  Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

Atividade: Desenho de sua família 
 
Em uma folha branca ou no caderno de desenho 
faça o desenho de sua família. 
Use lápis grafite para fazer o desenho e lápis de 
cor ou giz de cera para colorir 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 26/04 Avaliação prática: Autorretrato com expressões.  
Material necessário: 1 Espelho de qualquer 
tamanho, lápis grafite e lápis colorido. A 
atividade será feita no caderno. 

        

 

TB1 
 



 

 

 

 

 
1º BIMESTRE                              PROFESSORA: Jacqueline                     TURMA: 1º ano 

Disciplina:  Ciências 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 

Março 

Desenhar no caderno um corpo humano 
identificando as partes:  cabeça, tronco e 
membros superiores e inferiores. 

TB2  

 

Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

Recortar e colar no caderno, figuras de 
alimentação saudável. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 22/04 Livro capítulo 1, páginas 136 a 155. 

        

 

 

 

1º BIMESTRE –                     PROFESSORA:  FRANCISCA                      TURMA: 1º. Ano 

Disciplina: Espanhol 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 

Março 

“Conhecendo um colega na escola” 

Faça um desenho e escreva as apresentações em 

espanhol.  

Use a página 09 como modelo. 

TB2  Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

Escreva em uma folha Buenos Días, Buenas Tardes e 

Buenas Noches e desenhe cada momento do dia. 

Use as páginas 22 e 23 como modelo. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 28/04 Saludos 

Presentaciones 

        

 

 

 

1º BIMESTRE                              PROFESSORA: Jacqueline                     TURMA: 1º ano 

Disciplina:  Geografia 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 

Março 

Desenhar no caderno a mão esquerda de azul e 
a mão direita de vermelho. 

TB2  

 

Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

Desenhar no caderno a sala de aula. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 20/04 Livro capítulo 1, páginas 206 a 217. 

        



 

 

 

 

 

1º BIMESTRE                       PROFESSORA: Jacqueline                     TURMA: 1º ano 

 

Disciplina:  História 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Seman
a de 22 
a 26 de 
Março 

Preencher com ajuda de um adulto, o seu registro geral. Depois 
cole no caderno. 

 
TB2  

 

Seman
a de 19 
a 23 de  

Abril 

Desenhar no caderno, o seu esporte preferido. 

AVALIAÇÃO 

BIMESTRAL 

23/04 Livro capítulo 1, páginas 178 a 189. 

 

 

1º BIMESTRE         PROFESSORA: SARAH                      TURMA: 1°EF 

Disciplina:  Inglês 

   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 

Março 

Family Tree: colar fotos dos familiares na árvore 

genealógica que será entregue pela professora. 

TB2  Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

The Life´s Book (O Livro da vida): Entrevista com os 

pais e escolha de fotos para projeto “Minha História” 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 26/03 Conteúdo do capítulo 1  



TB1 Dear family, 
 

Vamos refazer um projeto de inglês para falar sobre a família?   

Montaremos uma Árvore Genealógica, portanto, gostaríamos de contar com a 
participação de todos, pois é de extrema importância que a criança se sinta representada 
e identificada nesse projeto, bem como ampliar o vocabulário da Língua Inglesa. 

O projeto terá duas etapas: na primeira (TB1), as crianças devem apenas colar as fotos 
dos parentes: avós maternos, mãe, avós paternos, pai, irmãos (colar nos locais 
identificados na árvore) e a própria criança (campo ME).  

Na segunda etapa (TB2) o aluno realizará uma entrevista com a família, a fim de 
conhecer a sua própria história e separar fotos para compor o seu “The Life’s Book”. Essas 

fotos devem ser enviadas junto com o questionário, mas não devem estar coladas, pois 
durante o ano desenvolveremos o Livro da Vida e a criança participará da confecção de 
seu próprio livro.  

Esse projeto tem uma importância imensurável na vida da criança e da família, pois no 
futuro todos poderão revisitar o Livro da Vida com muita saudade e carinho. 

Agradeço imensamente a compreensão de todos. 
TB1 - Modelo que será entregue ao aluno 

 

 

 
 

 

 

 

TB2 – Modelo do questionário que será entregue ao aluno para ser feito com a família.  
É opcional a fotografia, caso não tenha o aluno pode desenhar. 

 

1) Por que meus pais me deram esse nome? (Nome completo) - foto da mãe grávida. (Se houver) 

2) Quando eu nasci? (Data do nascimento, horário). 

3) Qual era o meu peso e tamanho – foto do recém-nascido. (Se houver) 

4) De que eu me alimentava quando era bebê? - foto da amamentação ou primeiras papinhas. 

5) Qual foi o meu primeiro passeio? – Foto da ocasião. (Se houver) 

6) Quando consegui ficar em pé sozinho? – foto (se houver) 

7) Com quantos meses eu andei? – foto (se houver) 

8) Como foi o meu primeiro aniversário – foto da comemoração. (Se houver) 

9) Como foi o meu primeiro dia na escola? – foto. (Se houver)  

10) Qual foi um momento especial da minha vida? - Foto (se houver) 

 



1º BIMESTRE                              PROFESSORA: Jacqueline                     TURMA: 1º ano 

Disciplina:  Matemática 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana de 
22 a 26 de 

Março 

Elaborar no caderno, o calendário do mês de 
Março. 

TB2  

 

Semana de 
19 a 23 de  

Abril 

Responda as questões sobre números ordinais. 

 

  
AVALIAÇÃO BIMESTRAL 27/04 Livro capítulo 1, páginas 82 a 110. 

1º BIMESTRE                              PROFESSORA: Jacqueline                     TURMA: 1º ano 

Disciplina:  Português 
   

TRABALHOS DATAS CONTEÚDOS 

TB1 

 

Semana 
de 22 a 26 
de Março 

Elaborar no caderno o alfabeto ilustrado, ou seja, as 

letras com as respectivas figuras. 

TB2  

 

Semana 
de 19 a 23 

de  
Abril 

Desenhar no caderno, Duas regras para uma melhor 

convivência em sala de aula. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 29/04 Livro Capítulo 1 e 2, páginas 8 a 40. 

Tabela das datas 
 

Tb1 – Todas as disciplinas De 22 a 26/03 

Tb2 – Todas as disciplinas De 19 a 23/04 

Avaliação Bimestral - Geografia 20/04 

Avaliação Bimestral - Ciências 22/04 

Avaliação Bimestral - História 23/04 

Avaliação Bimestral - Artes 26/04 

Avaliação Bimestral - Matemática 27/04 

Avaliação Bimestral - Espanhol 28/04 

Avaliação Bimestral - Português 29/04 

Avaliação Bimestral - Inglês 30/04 

 


