
 

 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1– VALOR: 3,0 (três pontos) 
PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

 
30/01 a 17/05 

 
 
 
 

Português / 
Redação, 

Matemática 
História / 

Geografia e 
Ciências 

Projeto interdisciplinar “Viagens e descobrimento” – atividades contemplando 
produção textual, jogos, trilhas, maquete. 
Realização: classe e casa. As atividades propostas para casa serão encaminhadas pela 
agenda. 

Inglês  Unit 1 – What can you do on a field trip? 

AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR: 10,0 (dez pontos) 
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

 
23/04 

 

 
Redação 

 

Retomada dos capítulos 01, 02 e capítulo 03: Folder. 
Literatura: Viagens e Descobrimentos / Autora: Neide Cortizo / Editora Caramurê. 

 
 
 
 

26/04 
 
 
 

Ciências 
 

Retomada dos capítulos 01, 02 e capítulos 03, 04 e 05: Luz nos olhos – O que eu vejo 
no dia a dia?; Luz e meios materiais; Fontes luminosas; Construindo juntos; A visão; 
Investigue. E os outros sentidos? – O que mais eu percebo no dia a dia?; O tato; Ler e 
descobrir; Construindo juntos; Gustação e olfação; Os sentidos de outros animais; Para 
relembrar; Investigue. A tecnologia e os sentidos humanos- Muito além dos sentidos; 
Deficiência auditiva; Deficiência visual; Construindo juntos; + atitude; Recursos 
tecnológicos para deficiências relacionadas ao tato; Investigue. 

       AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2 – Simulado Interdisciplinar = 6,0 (seis pontos)  
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

08/04 
Língua Portuguesa 

/ 
Redação 

Capítulos 01 e 02: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua: 
Substantivo; Verbo – palavras que indicam ação. Você escreve: Ficha biográfica; Foto-
diário. 
Produção textual: Capítulos 01 e 02: Conto; Diário pessoal. 
Literatura: Viagens e Descobrimentos / Autora: Neide Cortizo / Editora Caramurê. 

 
 

10/04 
Matemática 

 

Capítulos 01 e 02: Os números - Os números no cotidiano; As funções sociais dos 
números; Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais; Uso da 
calculadora; Composição e decomposição de números naturais; Dezena, meia dezena, 
dúzia e meia dúzia.  
Combinar, contar e escrever – Anagramas; Leitura, escrita, comparação e organização 
de números naturais; Composição e decomposição de números naturais; Identificação e 
descrição de regularidades em sequências numéricas; Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com números naturais: adição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12/04 

Geografia 
 

Capítulos 01 e 02: Paisagens: elementos e transformações – Paisagem; Elementos e 
paisagens naturais; Elementos e paisagens culturais; Transformações da paisagem.  
Diferentes jeitos de organizar o espaço – Município; Organização dos municípios; 
Municípios e mais municípios; Outras maneiras de organizar os espaços. 

História 

Capítulos 01 e 02: Pelas ruas da cidade – Rua: espaço de mudanças; As ruas têm 
história; Nas ruas, marcos de memória; Ruas, avenidas e praças: espaços públicos. 
Bairros e mais bairros. 
- Os bairros de uma cidade; O que forma um bairro; Bairros cheios de histórias; Os 
bairros e seus patrimônios; Bairro: lugar de convivência. 

Ciências 

Capítulos 01 e 02: Investigando passo a passo - Em busca de respostas; Como os 
cientistas trabalham; Na época dos dinossauros; O trabalho científico; As plantas 
precisam de sol para sobreviver?; Ler e descobrir; Construindo juntos; Investigue. Os 
sons ao redor – O que eu escuto no dia a dia? Produzindo e percebendo sons; Ler e 
descobrir; Ondas sonoras; A audição; Construindo juntos; Investigue. 

 Horário de 
aula 

 
Inglês 

Unit 1- What can you do on a field trip? 
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07/05 

 

História 
 
 

Retomada dos capítulos 01 e 02 e capítulos 03, 04 e 05: Um lugar chamado município 
– Construindo cidades; De cidades a municípios; Os municípios e suas histórias; 
Administrando um município; Espaços públicos e privados. Os tipos de espaços 
públicos - Um passeio pelos espaços públicos; Espaços públicos para todos os gostos; 
Espaços de lazer e recreação; Espaços de preservação e conservação; Cultura nos 
espaços públicos. Serviços públicos – As aventuras de Lito em: prestação de serviços; A 
prestação de serviços; Serviços públicos essenciais; Iluminando lugares; A eletricidade 
chegou! Coletando o que é produzido. 

10/05 
 

Língua 
Portuguesa 

Retomada dos capítulos 01 e 02 e capítulos 03, 04 e 05: Leitura e interpretação de 
texto. Compreendendo a língua: Sílaba (classificação quanto à posição da sílaba 
tônica); Discurso direto e indireto; Pontuação. Você escreve:  Fôlder; Rubricas de texto 
dramático; Relato de observação. Ortografia: Relembrando o uso de R e RR; Uso de E e 
I. 

14/05 Geografia 

Retomada dos capítulos 01 e 02 e capítulos 03, 04 e 05: O campo – Paisagens rurais; 
valorização da vida no campo – Festas juninas; A diversidade das paisagens rurais; 
Transformações nas paisagens rurais. Trabalho no campo – Agricultura; Pecuária; 
Extrativismo; Cuidar para não faltar. Viver no campo – Diversidade no espaço rural; 
Saindo do campo para a cidade; O modo de vida dos povos tradicionais. 

17/05 Inglês 
Unit 2: How different are city and country living? 
Unit 3: Why are hobbies important? 

22/05 Matemática 

Retomada dos capítulos 01 e 02 e capítulos 03, 04 e 05:  
A passagem do tempo – Instrumentos de medição do tempo ao longo da história; 
Unidade de medida não convencionais do tempo; Duração de eventos; Leitura de horas 
em horas relógios digitais e analógicos: hora e minuto; Leitura e utilização do 
calendário; Unidades de medida convencionais de tempo: semana, mês e ano; Leitura, 
interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de 
barras. O espaço à sua volta – 
Noções de lateralidade; Localização e movimentação: representação de objetos e 
pontos de referência; Leitura de mapas, plantas baixas e croquis; Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, 
análise de características e planificações; Reta numérica. Juntar e separar – Noções de 
juntar e separar; Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: 
adição e subtração; Análise de ideia de acaso em situações do cotidiano; Problemas 
envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades; Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com 
números naturais: adição e subtração;  
Construção de fatos fundamentais da adição, subtração; Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de quatro ordens; Composição e decomposição de 
números naturais; Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas; 
Problemas envolvendo significados de adição e da subtração: juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar quantidades. 

OBSERVAÇÕES:  
1. FERIADOS E RECESSOS: Carnaval: 28/02 a 06/03; Páscoa: 18/04 e 19/04; Dia do trabalho: 01/05. 
2. 2ª CHAMADA - A inscrição deverá ser feita na Recepção da Escola pelo responsável do aluno, mediante a apresentação de atestado médico 
ou de justificativa por escrito até 48h após a falta, através do preenchimento do requerimento e pagamento da taxa correspondente a 10% do 
valor da parcela mensal (valor normal), por disciplina.  
A responsabilidade pela inscrição para 2ª Chamada é da família e não do Colégio Omega.  A ausência à 2ª Chamada implicará na atribuição 

da nota zero na respectiva avaliação sem prévia comunicação à família 
 

O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª CHAMADA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

    DATA DIA DISCIPLINA 

27/05 Segunda-feira Língua Portuguesa / 
Redação 

 28/05 Terça-feira Matemática 

29/05 Quarta-feira Ciências / Inglês 

30/05 Quinta-feira História / Geografia 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

  DATA DIA DISCIPLINA 

10/06 Segunda-feira Língua Portuguesa / 
Redação 

11/06 Terça-feira História / Geografia 

12/06 Quarta-feira Ciências / Inglês 

13/06 Quinta-feira Matemática 


