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PROVAS MENSAIS – 2º TRIMESTRE - 2020 

Datas Disciplinas Conteúdos Fonte de estudos 

 

17/08 

 

Ditado 

Iremos trabalhar os ditados que foram dados 

durante as aulas online e estão disponíveis para 

estudo no Classroom. 

 

Google Classroom 

 

18/08 

 

História 

Trabalho já solicitado via agenda desde o dia 

04/08. Tema: A influência dos povos 

indígenas na cultura brasileira. O trabalho 

será dividido em duas partes: um texto que 

deverá ser digitado e enviado pelo Classroom. A 

outra parte é a apresentação do tema que será 

feita durante a nossa aula online utilizando um 

dos recursos que mostrei em aula, como por 

exemplo: cartazes, vídeos ou Power Point. 

 

Livro de História 

Internet / sites 

 

21/08 

 

Ciências 

Trabalho já solicitado via agenda desde o dia 

04/08. Tema: Eu sou o cientista. Você irá 

escolher uma experiência que envolva um dos 

quatro elementos da natureza. Em seguida irá 

realizá-la, a mesma deverá ser gravada e 

enviada para professora através de um vídeo, 

sugestão do aplicativo para gravação Inshot. 

Após a primeira etapa concluída você irá 

preencher o relatório que estará disponível no 

Classroom a partir do dia 17/08. 

 

Internet / sites 

 

25/08 

 

Matemática 

Enviarei uma lista de exercícios para que vocês 

realizem e me enviem através de fotos ou 

arquivo pelo Classroom para correção. Todo 

conteúdo cobrado nos exercícios foi dado 

durante as nossas aulas online.  

Livro de Matemática 

páginas 41 até 59, 63, 64, 

68, 69, 75 e 76. 

As quatro operações e 

situações-problemas. 

 

26/08 

 

Geografia 

Será encaminhada através de um link uma 

atividade para ser feita em  sala online e  

enviada assim que for finalizada. Não aceitarei 

respostas incompletas. 

Livro de Geografia páginas 

166 até 169, 174 até 179, 

182 até 189. 

 

28/08 

 

Gramática 

Enviarei uma lista de exercícios para que vocês 

realizem e me enviem através de fotos ou 

arquivo pelo Classroom para correção. Todo 

conteúdo cobrado nos exercícios foi dado 

durante as nossas aulas online. 

Livro de Gramáticas páginas 

27 até 32, 35 até 41, 44 até 

52, 53 até 57, 82 até 88, 92 

até 97 e 98 até 104.  

 

“Estude e faça tudo com muita atenção para obter boa aprendizagem e bons resultados” 


