
 

 

 





 

 

 



  

 

 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1– VALOR: 6,0 (seis pontos) 
PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

03.03  a 
24.04.2021 

 
 
 

Português / 
Redação, 

Matemática 
História / 

Geografia e 
Ciências 

Atividades Diversificadas: Tema norteador: Meio ambiente 
Atividade sobre a conscientização e respeito ao meio ambiente. Toda a           
prática será feita mediante a orientação da professora.  
Projeto Literatura: 
Uso do paradidático O mestre dos guarda-chuvas. Customização de um          
guarda-chuva (preto)  e apresentação  do  
 reconto em forma de paródia.  

Inglês 

Tema: Look after out planet – “Cuidar do nosso planeta” 

Produção de um mural coletivo com ações práticas para cuidar do planeta            

(Jamboard, padlet.com) 

Projeto Literatura: 

Leitura das páginas do Pupil’s book: 14, 15, 26, 27 – Contação de história em               

inglês 

       AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2 = 5,0 (cinco pontos)  
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

15.03 a 
18.03.2021 

Inglês 

 
Capítulo 1 – A day on the farm 

-Vocabulary 

-Present continuous 

-Daily routines 

- Save the planet 

 
 
 

 
24.03.2021 Língua 

Portuguesa 

Capítulos 1 e 2: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua: 
Palavras sinônimas e antônimas; Palavras homônimas e parônimas; Verbo de          
comando(modo imperativo); Conjugações (-ar, -er, -ir); Pronome pessoais,        
possessivos e demonstrativos. 

 
 
 

26.03.2012 
 

História 

Capítulo 1: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos         
humanos: A origem do ser humano; Os ancestrais na espécie humana;           
Nomadismo; A arte rupestre. 
Capítulo 2: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos         
humanos / Circulação de pessoas, produtos e culturas/As questões históricas          
relativas às migrações: A Pré-História; Paleolítico, Neolítico e a Idade dos           
Metais; O modo de vida no Paleolítico; O domínio do fogo; Migrações durante o              
Paleolítico. 

29.03.2021 
Produção 
Textual 

 
Produção Textual: Roteiro de tutorial. 
 
 

 
 
 
 

30.03.2021 
Matemática 

Capítulo 01: Os números e suas histórias. 
O surgimento dos algarismos; Leitura, escrita, comparação e ordenação de          
números naturais ; Composição e decomposição de números naturais;         
Sequência numéricas cursivas. 
 
Capítulo 02: Adicionar e subtrair números. 
Operações com números naturais; Leitura, escrita, comparação e ordenação de          
números naturais; Composição e decomposição de números naturais;        
Problemas envolvendo diferentes significados da adição e subtração;        
Sequência numéricas cursivas; Propriedades das operações para o        



 
 

desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais;         
Algoritmo formal da adição e da subtração; Relações entre adição e subtração;            
Propriedades da igualdade. 
 
 
 

 
 
 

06.04.2021 
 
 
 

Ciências  

Capítulo 01: Fazendo Ciência. 
Um cientista especial; As ilhas Galápagos; A hipótese de Charles Darwin; Darwin            
e a seleção natural; Darwin: um dos maiores cientistas de todos os tempos. 
 
Capítulo 02: Misturas de materiais. 
Substâncias puras e misturas; A água e suas misturas; Características das           
misturas. 

 
 
 
 

08.04.2021 Geografia 

Capítulo 01: Onde estou? 
Nem tudo é o que parece ser; As voltas que o mundo dá; O mundo gira; As                 
voltas em torno do Sol; Todos os lugares têm uma direção. 
 
Capítulo 02: O mundo é visto de cima. 
Os primeiros mapas; Vendo lá do alto; Lendo alguns mapas; O que os mapas              
nos mostram?; Mapas políticos, físicos e temáticos; Representando as escalas;          
Diferentes tamanhos de escala; Escala em quilômetros. 
 

AVALIAÇÃO FORMAL– VALOR: 8,0 (oito pontos) 
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

19.04.2021 a 
23.04.2021 

Inglês 

Capítulo 2 – My week 

-          How often? 

-Adverbs of frequency 

- Must and Mustn’t 

-Let’s be healthy 

 

28.04.2021 
Produção 
Textual 

Produção Textual: Conto. 
 

29.04.2021 Ciências 

Capítulo 03: Separação de misturas. 
Processos de separação de misturas. 
Capítulo 04:  
Transformando materiais; Temperatura; Contato com o ar e com a umidade;           
Contato com a luz. 

03.05.2021 
História 

 

Capítulos 3 e 4: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos           
humanos / Circulação de pessoas, produtos e culturas: O modo de vida no             
Neolítico; O desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais; O           
processo de sedentarização; A Idade dos metais; O surgimento do comércio; A            
transição das trocas para o comércio mediado por moedas; O surgimento da            
escrita; O surgimento das primeiras cidades. 

04.05.2021 
Língua 

Portuguesa 

Capítulos 3 e 4: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua:  
Elementos da narrativa; Discurso direto e indireto; Emprego de mas e mais;            
Sinais de pontuação (ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e           
travessão em diálogos, vírgula em enumerações e em separação de vocativo e            
de aposto). 

06.05.2021 Matemática 

Capítulo 03: O espaço e as formas ao seu redor. 
Localização e orientação; Localização por coordenadas; Localização e        
movimentação: pontos de referência, direção e sentido; Figuras geométricas         
espaciais: reconhecimento, representações, planificações e características. 



 

OBSERVAÇÕES:  
 

1. FERIADOS E RECESSOS:  

 

01 e 02.04 - Recesso da Semana Santa; 

21.04 - Tiradentes; 

01.05-Dia do trabalho 

 

2. SEGUNDA CHAMADA - O responsável do aluno, deverá justificar a ausência de qualquer avaliação à                

Coordenação através de e-mail e apresentar atestado médico ou de 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 à 2ª Chamada implicará na não pontuação do aluno na respectiva avaliação. 

 

O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

3.Recuperação Paralela:  

Ao final da unidade, o responsável do aluno poderá inscrevê-lo para participar da Recuperação Paralela, cujo                

objetivo é possibilitar ao estudante a recuperação de disciplinas com aproveitamento inferior a 60% da média da                 

unidade. A inscrição para a recuperação paralela deverá ser feita através do preenchimento do formulário Google                

que será enviado pela Coordenação e mediante o pagamento, no  setor financeiro, da taxa de inscrição.  

 

 
Capítulo 04: Dinheiro e consumo. 
Consumismo e consumo inteligente; Diferentes meios de pagamento;        
Situações-problema utilizando o sistema monetário brasileiro e o cálculo         
estimativo; Consciência socioambiental; Problemas envolvendo sistema      
monetário brasileiro, cálculo estimativo, arredondamento; Propriedades das       
operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com          
números naturais, incluindo os algarismos formais da adição e subtração. 

07.05.2021 Geografia 

Capítulo 03: O Brasil em partes menores. 
Onde começa e onde termina cada lugar?; O Brasil e seus vizinhos; As várias              
partes do Brasil; Os estados, municípios e os distritos.  
 
Capítulo 04: O Brasil nem sempre foi assim. 
Uma terra chamada Pindorama; As primeiras divisões do Brasil; Uma nova           
divisão dos territórios; Os estados brasileiros; As grandes regiões. 

2ª CHAMADA 

Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 

                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

  DATA DIA DISCIPLINA 

17.05.2021 Segunda-feira Língua Portuguesa / Redação 

18.05.2021 Terça-feira Matemática 

19.05.2021 Quarta-feira História / Geografia 

20.05.2021 Quinta-feira Ciências / Inglês  

RECUPERAÇÃO PARALELA 

Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 

                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 

  DATA DIA DISCIPLINA 



 

Contamos com o acompanhamento e  habitual apoio da família e nos colocamos à disposição. 

Cordialmente, 

Coordenação Pedagógica 
 

07.06.2021 Segunda-feira Língua Portuguesa / Redação 

08.06.2021 Terça-feira Matemática 

09.06.2021 Quarta-feira História / Geografia  

10.06.2021 Quinta-feira Ciências / Inglês 


