
 
 

 

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

 
 

30/01 a 
17/05 

 
 
 
 
 
 
 

Português / 
Redação, 

Matemática 
História / 

Geografia e 
Ciências 

 

Por meio de uma linguagem simples, o livro “O surfista e o sertanejo” retrata muito 
bem a diversidade cultural de um país com tanta mistura como o Brasil é. O trabalho 
será realizado de forma interdisciplinar e serão abordados os seguintes temas:  
 A história e as características dos estados do Pernambuco e do Rio de Janeiro. 
 Preservação do meio ambiente (sertão nordestino, praias e etc.). 
 Dialeto de cada estado. 
 Problemas sociais do sertão nordestino. 
 Gênero textual: Receita 
 Dados estatísticos dos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco (exploração do site do 

IBGE) (Classe). 
 A amizade, solidariedade. 
Realização: classe e casa. As atividades propostas para casa serão encaminhadas pela 

agenda. 
****************************************************************** 
 Apresentação do livro para os alunos. 
 Discussão sobre a leitura realizada. 
 Orientação para as equipes (divisão de grupo e orientações sobre os trabalhos). 
 Pesquisas sobre os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco (subtema de cada equipe 

será enviado via agenda). Valor (0,5) 
 Criação de uma música sobre um tema que será estabelecido pelo professor (poderá 

ser uma paródia). Valor (0,5) 
 Produção de um dicionário “pernambuquês” e “carioquês.” Valor (0,6) 
 Apresentação (seminário) da pesquisa e da música produzida ao decorrer da unidade. 

Nota da apresentação individual (0,7)  
 Organização da equipe: valor 0,7 
Observações: A pesquisa deverá ser realizada no caderno de pesquisa respeitando os 

seguintes itens: o cabeçalho completo, referência, manuscrita de caneta azul ou 
preta. Evite copiar e colar da internet procure ler o texto e escrever apenas o que for 
importante. Nem sempre uma pesquisa extensa favorece o aprendizado. 

   As atividades entregues fora do prazo, não terão o mesmo valor. 
Não falte no dia da apresentação! A data será enviada na agenda. 
Outras informações serão enviadas na agenda ao decorrer do desenvolvimento dos 

trabalhos. 
Para apresentação do trabalho o aluno poderá utilizar slides e cartazes.  

Inglês Unit 1 - What can you say about Rome? 

 

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

08/04 
Língua Portuguesa / 

Redação 

Capítulos: 1 e 2: Leitura/escuta: Conto, Acentuação de monossílabas tônicas, 
palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; Concordância verbal (tempos 

verbais do modo indicativo); Flexão verbal (pessoa, número e tempo). 
Substantivos: próprios e comuns, simples e compostos, primitivos e derivados. 

Emprego de x e ch. 
Produção Textual: Reconto do livro paradidático “O Surfista e o Sertanejo”. 

 
 

10/04 

 
Matemática 

 

Capítulos: 1 e 2 
 Os números racionais no cotidiano. 
 Probabilidade e estatística 
 Álgebra 

 
 

12/04 

 
Geografia 

 

Capítulos: 1 e 2 
 O mundo como ele é. 
 População mundial. 

História 
Capítulos: 1 e 2 

 Os rios e as origens das antigas cidades e civilizações. 
 Os rios asiáticos e as sociedades agrícolas da índia e da China. 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E CONTEÚDOS DO I TRIMESTRE 
  SEGMENTO: FUNDAMENTAL I        ANO LETIVO: 2019       SÉRIE: 5o ANO 

 



 

 

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 

 
12/04 Ciências 

Capítulos: 1 e 2 
 Ciência e tecnologia 
 Água, para que te quero? 

Horário de 
aula 

 
Inglês 

 
Unit 1 - What can you say about Rome? 

Horário de 
aula 

Inglês 
 

Unit 1 - What can you say about Rome? AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR: 10,0 (dez pontos) 
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

 
23/04 

 

 
Redação 

 

Produção textual: gênero textual: conto. 

26/04 
Ciências 

 

Capítulos: 3, 4 e 5 

 Água em toda parte. 
 Vegetação e sua importância na natureza. 
 Uso consciente de recursos ambientais. 

07/05 
 

História 
 

Capítulos: 3, 4 e 5 
 Sociedade e Estado na Mesopotâmia. 
 O Egito antigo.  
 Sociedade e Estado no Império Inca. 

10/05 
 

Língua 
Portuguesa 

Capítulos: 3, 4 e 5 
Leitura/escuta: Artigo; Flexões e variações do substantivo; Adjetivo;  Terminações 
(s)inho e (z)inho; Numeral; Emprego de g e j; Modos indicativo e imperativo do 
verbo. 

14/05 Geografia 

Capítulos: 3, 4 e 5 
 O povo brasileiro. 
 Diferenças étnico-raciais, étnico-culturais e desigualdade social. 
 Processos migratórios. 

17/05 Inglês 

Unit 2 - – Why do natural disasters happen? 
Unit 3 - How do people live around the world?  
 
 

22/05     Matemática 

Capítulos: 3, 4 e 5 
 Explorando o espaço e os corpos geométricos. 
 Multiplicando e dividindo os números naturais. 
 Cálculo por todo lado (múltiplos e divisores) 

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 

 


