Recife, 07 de março de 2022.
Prezadas Famílias.
“Avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota, avaliar é um processo pedagógico contínuo, que ocorre dia
após dia, buscando corrigir erros e construir novos conhecimentos”.

Educação em seu sentido amplo exige comprometimento e participação efetiva de toda equipe pedagógica e da família. É
nessa perspectiva que o estudante aprende, conhece, interpreta, transforma e assume a multifuncionalidade do aprender,
contextualizando a teoria e a prática as quais valorizam o desenvolvimento individual. É com o objetivo de ajudar o
estudante no processo educativo, que enviamos os conteúdos e as datas da AC1, I Etapa, para que o (a) estudante dê
continuidade as suas ações de estudo. Todos os Componentes Curriculares têm como fonte de estudo livros e cadernos.
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Capitulo 1
 Antigas novas histórias para contar
 Adjetivos pátrios
Livro págs. 4 a 41 e 55 e 56
Capitulo 1 - Para tudo tem um tempo
 O tempo e o clima são as mesmas coisas?
 A previsão do tempo beneficiando a população
 O tempo atmosférico modifica os modos de vida
 O tempo atmosférico modifica as paisagens
 Onde está a água?
Livro págs. 4 a 31
 Unidade 1
 A diversidade enriquece
Capitulo 1
 Cidades e estados: como se formam os
primeiros povos livro Págs. 4 a 31
Unidade 1
 Compreensão (Diferenças que não separam)
 Texto bíblico: na barriga do peixe
Capitulo 2 – operações fundamentais
 Multiplicação
 Divisão
 Operação inversa (multiplicação/divisão)
 As quatro operações fundamentais
Livro págs. 46 a 69
Capitulo 1 – água é vida
 Quanta água
 Estados físicos da água
 Ciclo biológico
 Usos, poluição e contaminação da água
 Cuidando da água
Livro págs. 4 a 35
Capitulo 1
 Pessoas do discurso: I, you, he, she, it, they.
 Palavras relacionadas ao corpo: cor dos olhos,
tipos e cores de cabelo, etc.
 Identificar uma pessoa pela descrição.
 Verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa)
 Who are you?
 Are you...? Yes, I am./ No, I’m not.
 Possessivo: my, his, her, your.
 Secret friend.
 Vocabulário estudado.

