
 

COLÉGIO EM BUSCA DO SABER 
Rua Vitório Veneto nº 952 – Vila Vitória – Mauá – SP 
C.N.P.J: 07.830.394/0001-54 - Telefone: 4555-4696 

 

   

COMUNICADO 07/2016                                                                                                                          FUNDAMENTAL I e II 

MAUÁ, 12 DE SETEMBRO DE 2016       

Comunicados importantes: 

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE  

PEDICULOSE  

 O QUE É? Quando uma criança (ou adulto) tem coceira intensa na 

cabeça, é sinal que ela pode estar com piolhos – ou pediculose do couro 

cabeludo. A pediculose pode ser confirmada pela presença de lêndeas ou 

piolhos no couro cabeludo. As lêndeas são os ovos dos piolhos – aqueles 

pontinhos brancos que ficam agarrados aos fios dos cabelos. Já o piolho 

é o parasita, aqueles bichinhos pretos que ficam caminhando pelo couro 

cabeludo. A transmissão da infecção se dá através de contato direto ou indireto (escovas de 

cabelo, roupas etc). Estamos no período de maior disseminação do problema, portanto pedimos 

o auxílio dos pais, verificando as cabeças dos filhos e orientando para a manutenção de cabelos 

sempre limpos e presos. Para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de 

roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal. 

 

Semana de avaliação - Fundamental I 
Basta à escola informar as datas previstas para a 

famosa "semana de provas" para que um clima de 

tensão se instale em sua casa e a rotina de 

estudos sofra uma drástica mudança. Atenção: 

As provas são parte importante da avaliação e 

devem ser encaradas com naturalidade! 

O estudo contínuo deixa a aprendizagem mais fácil, amplia a 

confiança do estudante para os momentos de avaliação e, assim, 

ajudam a tornar a escola algo prazeroso. 

 



Datas das Atividades Avaliativas 

19/09 – (segunda-feira) Verificação de aprendizagem de Português 

20/09 – (terça-feira) Verificação de aprendizagem de Geografia 

21/09– (quarta-feira) Verificação  de aprendizagem de História 

22/09 – (quinta-feira) Verificação  de aprendizagem de Matemática 

23/09 – (sexta-feira) Verificação  de aprendizagem de Ciências 

 

Roteiro de estudo 

1º anos – Profª Ciléia e Profª Fran 

Português  Descrever coisas para identificá-las. (Anuncio, comércios, placas, palavras no singular 
e no plural)  Ficção e realidade. (Análise de cartaz, palavras com H, NH, LH, CH) 

Geografia  O lugar. (Vizinhança, ruas, elementos da ruas)  
Organização da vizinhança. (Lugar onde moramos, ruas comerciais e residenciais) 

História  Criança na escola. (Escolas atuais e antigas, profissionais da escola, uniforme)  
Tanta história para contar. (As ruas mudam com o tempo, diversão na comunidade) 

Matemática  Contar e brincar. (Dezenas e unidades, adição e subtração, antecessor e sucessor)  
Espaço e medidas e figuras geométricas. 

Ciências   Elementos da natureza. (Solo, seres vivos e não vivos) 

 Água no planeta. (Que forma tem a água, ciclo da água. O ar à nossa voltar. 
 

                                                                                                 

2º anos – Profª Erika e Profª Vivi 

Português  Instruções para divertir, diminutivo e aumentativo, palavras com C e Ç . 
 De olho na propaganda, palavras com X e CH . 

Imagens divertidas, histórias em quadrinhos, leitura e interpretação, adjetivos. 
Geografia  Paisagens, elementos naturais, paisagem cultural ou artificial. 

 Transformações no espaço, diferentes paisagens. 
Lar doce lar, espaço para morar, tipos de moradia. 

História  A cultura de cada um, diferença à mesa. 
 Formação do povo Brasileiro, a vida das escravas. 

O que é ser Brasileiro? Locais públicos e particulares. 
Matemática  Juntar e agrupar, adição e subtração, centenas, dezenas e unidades, decomposição e 

composição. 
 Qual é o dobro, tabuada do 2 

Qual a sua massa? Quilograma, altura. 
Ciências   Adaptação dos animais, animais invertebrados e vertebrados, características dos 

animais, animais aquáticos e terrestres. 
 Dia a dia dos animais, ciclo vital, etapas da vida. 

Companheiros do ser humano, animais domestico e de estimações, saúde dos animais. 
 

 

 

 



 

3º anos – Profª Andréa e Profª Jane 

Português Leitura , interpretação e produção  de texto, onomatopeia, adjetivos e verbos. 

Geografia Espaço urbano e espaço rural. 

História Do artesanato à indústria, fabricação industrial. 

Matemática Adição, subtração, multiplicação, divisão, Sistema monetário brasileiro, decomposição. 

Ciências  Ar em movimento, qualidade do ar que respiramos. 

 

4º anos – Profª Patrícia e Profª Andréa 

Português Peça teatral: o texto além do papel / Bichos hoje: da ficção a ciência /Filmes: resenha e sinopse 

Geografia Formas de relevo / Águas continentais / Águas Oceânicas  

História Fontes históricas /  Uma mesma história, diferentes personagens 

Matemática Adicionar amigos também é repartir. / Esporte na medida certa /  Somar a água e o verde da 
terra. 

Ciências  Organização do ambiente / Alimento: energia que passa pelos seres vivos 

 

5º anos – Profª Cristiane 

Português Leitura e interpretação, pontuação, modo verbal (indicativo, subjuntivo e imperativo), 
ortografia palavras com som de z, escritas com a e há. 

Geografia Diversidade brasileira e suas regiões, Complexo Regional Centro- Sul, Complexo Regional 
Nordeste e Complexo Regional da Amazônia. 

História Organização e governo no Brasil, Políticas e administração brasileiras, Brasil: do Império à 
democracia. 

Matemática Leitura e interpretação de problemas, porcentagem, quatro operações com frações, 
identificar classes de milhares, milhões e bilhões. 

Ciências  Nutrição, Sistema digestório, Sistema Urinário, Sistema Nervoso. 

 

 
** Traga dicionário em todas as 

verificações 
 

Oriente seu filho a estudar pelo menos 
30 min. por dia. 

 
Nossa parceria é um grande sucesso, 

SEMPRE!!! 
 

 

 



 

Vale lembrar para seu filho que as provas são importantes ferramentas 
para que os professores possam identificar conteúdos que não foram 

bem assimilados pela classe como um todo e por alunos em particular. 
Deixe claro que todo o esforço deve ser para mostrar o quanto se 

conseguiu aprender, mas que também é possível aprender com erros. 

  

Estamos preparando atividades especiais e 
momentos divertidos para celebrarmos com 
nossos alunos a alegria de SER CRIANÇA!!! 
Brinquedos infláveis, Games online, Jogos 
Tradicionais, “Baladinha” e muito mais!!! Para 
que possamos realizar todas as atividades, 
solicitamos que enviem, via agenda, o valor de 
R$35,00 (trinta e cinco reais) até o dia 05/10. 
Não será necessário trazer lanche nesse dia. 
Nossa festa será dia 11 de Outubro. 
Agradecemos pela colaboração!! 

*Verifique a programação total na agenda do seu filho. 

 

A Coordenação 


