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Prezadas famílias,

Esse e-book foi criado para
auxiliar no acampanhamento dos
conteúdos que serão abordados
no processo de avaliação do I
trimestre.

A seguir, os objetos de
conhecimento a serem
contemplados por cada
componente curricular, nesse I
trimestre e os instrumentos de
avaliação.

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica



A Base Nacional Comum
Curricular

Aprendizagem e avaliação são
processos que se alimentam. São
etapas essenciais da atividade
escolar  e determinam a efetividade
das práticas pedagógicas, em
instituições de ensino que
reconhecem a importância de uma
educação plena de seus alunos.

A avaliação da aprendizagem se
configura num processo constante,
contínuo e sistemático, levando-se
em consideração o
desenvolvimento cognitivo e o
equilíbrio emocional e interpessoal
do aluno.

 



AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1–
VALOR: 6,0 (seis pontos)

PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO

19.02 a
24.04.2021

Português
/ Redação,

Matemática
História /

Geografia e
Ciências

Atividades
Diversificadas: 
Pesquisas, produções
com material reciclável
(o que tiver em
casa), atividades
complementares em
classe.
Projeto Literatura:
LIVRO:  "Girafinha Flor
faz uma descoberta": -
Leitura
compartilhada, -
Confecção de cartazes,
apresentação da
história.

Inglês

How Can We Be Kind
at 
School?
(Como podemos 
ser gentis na escola/
ambiente escolar)
Produção de um pôster 
com sugestões de boas 
práticas na escola/
ambiente escolar.



PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2– (Av.
escrita)VALOR: 5,0 (cinco pontos)

15.03 
a 

18.03.2021 Inglês

Colours
Classroom
Objects
Prepositios (IN, UNDER,
NEXT, TO)

Língua Portuguesa

Capítulo 1 - Leitura e
Interpretação de Textos.
Compreendendo a língua:
O alfabeto: Vogal e
consoante; Tipos de letra; 
 Formando e
transformando palavras;
Verbete de dicionários.

24.03.2021

26.03.2021 História

Capítulo 1 - Viver em
família: Famílias; Alguns
membros de uma família;
As famílias e suas
transformações ao longo
do tempo.

Matemática

Produção Textual Produção de regras de
convivência.29.03.2021

30.03.2021

Capítulo 1 - Números por
todo lado: Os números no
cotidiano; Antecessor e
sucessor;
Medida de tempo: uso do
calendário; Leitura e
organização  de dados em
tabelas.



PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2–(Av.
escrita) VALOR: 5,0 (cinco pontos)

06.04.2021

08.04.2021

Ciências

Geografia

Capítulo 2 - Vida de
animais: Um animal de
estimação; Mamíferos:
animais que mamam e
possuem pelos; Aves
animais com penas; Os
peixes; Anfíbios: animais
de pele lisa; Répteis:
animais que se arrastam
na terra.

Capítulo 1 - As ruas: Por
onde você anda?; O que
torna as ruas diferentes?;
Avenidas, travessas e
alamedas; As ruas
durante a noite.



PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO

Inglês

AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR:
8,0 (oito pontos)

19.04.2021 
a 

23.04.2021

This X That
These X Those
What is this/that
Family

Produção Textual
Produção do reconto da
história "Girafinha Flor faz
uma descoberta"

28.04.2021

Capítulo 3 - Vida das
plantas:  Etapa de vida
das plantas;  Partes das
plantas; As folhas e a raiz.
Capítulo 4  - Vida das
plantas: Plantas; A
importância da água para
as plantas; A importância
da luz do Sol para as
plantas.

Ciências29.04.2021

História

Capítulo 2 - Escolas:
convivências e
aprendizagens: Por que
vamos à Escola?; Escolas
no Brasil; Educação
inclusiva; As escolas no
passado e no presente;
Uma escola: muita gente
trabalhando; E as regras
escolares.

03.05.2021



PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO

AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR:
8,0 (oito pontos)

Língua Portuguesa

Capítulo 2 - Leitura e
Interpretação de Textos.
Compreendendo a
língua: Separação de
palavras em sílabas;
Emprego do R/RR e S/SS;
Sinônimo e Antônimo.

04.05.2021

Matemática

Geografia

Capítulo 2 - Dezenas e
mais dezenas:
Agrupamento e
contagem; Agrupamento
por dezenas;
Composição e
decomposição de
número naturais
(unidade e dezena);
Sequências numéricas;
Medida de tempo: uso
do calendário.

Capítulo 2 - As
transformações das ruas:
Por que as ruas  se
transformam?;
Transformar para
melhorar; Todo mundo
pode passar.
Capítulo 3 - A rua é de
todos:  As normas de
trânsito; Quem cuida das
ruas?.

07.05.2021

06.05.2021



      2. Segunda Chamada:
O  responsável do aluno, deverá comunicar a
ausência de qualquer avaliação à Coordenação,
através de e-mail e apresentar atestado médico
ou justificativa,  até 48h após a falta. A inscrição
para segunda chamada deverá ser feita através
do preenchimento do formulário Google que
será enviado pela Coordenação e mediante o
pagamento no  setor financeiro da taxa
correspondente a 10% do valor da parcela
mensal (valor normal), por disciplina. A
ausência do aluno à segunda chamada
implicará na não pontuação  na referida
avaliação.

 
O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE

ACORDO COM AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS.
 

    1.Feriados e recessos:
01 e 02/04 - Recesso da Semana Santa.
21/04 - Dia de Tiradentes.

LEMBRE-SE!!!



2ª CHAMADA

DATA DISCIPLINASDIA

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

LÍNGUA
PORTUGUESA/

PRODUÇÃO TEXTUAL

MATEMÁTICA

HISTÓRIA/
GEOGRAFIA

CIÊNCIAS/ INGLÊS

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



RECUPERAÇÃO PARALELA

DATA DISCIPLINASDIA

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

LÍNGUA
PORTUGUESA/

PRODUÇÃO TEXTUAL

MATEMÁTICA

HISTÓRIA/
GEOGRAFIA

CIÊNCIAS/ INGLÊS

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

QUINTA-FEIRA10.06.2021

09.06.2021

08.06.2021

07.06.2021



Confie na Escola! 
 
 

Estamos atentos ao desenvolvimento
pedagógico dos nossos alunos.
Sempre que sentir necessidade ou
perceber dificuldades no
desenvolvimento do(a) seu(a) filho(a)
procure a Coordenação Pedagógica,
juntos, faremos deste ano letivo um
momento extraordinário na vida
escolar das nossas crianças.

Contem sempre com a gente!


