




 

 

 

 



 

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- “ Saúde e qualidade de vida:os impactos da pandemia”. 
 
-Sequência didática interdisciplinar 
 
As grandes pandemias ao longo da história. 

 
-Projeto Literatura: 
 
Tema Norteador- “ Paradidático O Surfista Sertanejo.” 
 
Sequência didática interdisciplinar e apresentação de produções individuais (         
Podcast, Power Point, Releitura…) 

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 01 : Leitura e Interpretação de texto. Compreendendo a língua:( 

pp. 10 à 21) 

Leitura/escuta:Conto 
-Acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; 
-Discurso direto e indireto; 
Capítulo 2 : Tantos lugares,tanta coisa para aprender ( pp. 37 a 47) 
 
-Substantivo(simples e composto;comum e próprio;primitivo e derivado); 
-Ortografia -Emprego de X e CH. 
 
  

 
26.03.2012 

 

História 

 

Capítulo 1. 

Descobrindo a História. 

 -Uma  ciência dos homens e do tempo. 

-Interpretando acontecimentos históricos 

-História, memórias e esquecimento. 

 

Capítulo 2. 

Escrevendo a história 

-Para uma nova história, novos sujeitos 

-As crianças na história. 

-As mulheres na história. 

-Os estudantes na história. 



 

 

 

29.03.2021 
Produção 
Textual 

Capítulo 01-  Quem conta um conto aumenta um ponto- Conto páginas: 22 a 

25. 

Práticas de produção Textual-páginas :05 a 07. 
Conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. 

Algumas subdivisões desse gênero são: o conto fantástico e o conto de fadas. 

 
30.03.2021 

Matemática 

Capítulo 1 : Os números no cotidiano ( pp. 10 à 34) 
                -Sistema de numeração decimal 
                -Composição e decomposição dos números 
                -Leitura e escrita dos números 
                -Representação de números no quadro de ordens e classes 
                -Resolução de situações- problemas. 
 
 
Capítulo 2 : Aproximadamente quantos? ( pp. 36 a 71) 
               -Números aproximados de acordo com arredondamentos 
               -Situações-problemas envolvendo as quatro operações 
               -Os termos da adição,da subtração, da multiplicação  e da divisão 
               -Propriedades da adição e multiplicação. 
 

 
 
 

06.04.2021 
 
 
 Ciências  

Capítulo 1 :Ciência e Tecnologia ( pp. 12 a 26) 
               -Como a ciência funciona? 
               -O método científico e a ciência moderna 
                -A ciência no Brasil 
               - A tecnologia e o cotidiano 
  
Capítulo 2 :Água, para que te quero? ( pp. 30 a 44) 
               -A importância da água para a vida 
               -A perda da água pelo organismo 
              -A importância da água para as plantas 
              -Uso das águas 
              -Distribuição da água, consumo consciente e desperdício. 
 

 
 

08.04.2021 

Geografia 

Capítulo 1. 

O mundo como ele é. 

-O planeta em que vivemos. 

-Os continentes. 

-Os oceanos. 

-Representando a terra. 

-Globo terrestre. 

-Planisfério terrestre. 

 -Imagem de satélite. 

-As linhas imaginárias que dividem o planeta. 

-Localizando um endereço. 

Capítulo 2. 

A população mundial. 

-A população.  

-Onde as pessoas vivem. 

-A distribuição da população 

- Muito pouco povoado? 

 



 
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 

Capítulo 05-  Resenha de jogos  - páginas: 95 a 97. 

Práticas de produção Textual-páginas :18 a 21. 

Resenha de jogos  é um gênero textual que tem o objetivo de resumir e 

apresentar comentários pessoais sobre determinado jogo. 

29.04.2021 
Ciências 

 

Capítulo 3 :Água, em toda parte ( pp. 48  a 60) 
               -A Terra e a água 
               -A mesma água em diferentes formas 
               -A água e suas propriedades 
              - A água em movimento 
 
Capítulo 4 :Vegetação e sua importância na natureza ( pp. 64  a 77) 
               -Vegetação e Biodiversidade 
               -A importância das pesquisas para a conservação 
               -A importância da mata ciliar 
              - A vegetação, o ar e o clima 
 
Capítulo 5  : Uso consciente dos recursos ambientais ( pp. 80  a 96) 
               -O uso dos recursos ambientais 
               -Os recursos ambientais e a geração de energia 
                -Fontes de energia elétrica 
               -Como podemos economizar energia elétrica? 
               -Combustíveis fósseis 
               -Biocombustíveis 
               -O Solo e Lixo 
               -Os 5 R’S 
               -O que fazer com os restos dos alimentos? 
 

03.05.2021 
História 

 

Capítulo 3 
O tempo passa. 
-Os seres humanos e a passagem do tempo. 
-A inversão do calendário. 
-Como contar o tempo? 
-As décadas. 
-Os séculos. 
-Os milênios 
-Os Períodos da História. 
 
Capítulo 4 
Contando a história. 
-Um trabalho marcado pela descoberta. 
-As fontes históricas. 
 
Capítulo 5. 
 
Investigadores do passado. 
-O trabalho do paleontólogo. 



-Os arqueólogos e suas descobertas. 
-Os sambaquis. 
-Na trilha do conhecimento. 
 
 

04.05.2021 
Língua 

Portuguesa 
PROVINHA SAS (Avaliação digital na Plataforma SAS) 

06.05.2021 Matemática PROVINHA SAS (Avaliação digital na Plataforma SAS) 

10.05.2021 Matemática 

Capítulo 3 : Aproximadamente quantos? ( pp. 71 a 100) 
               -Instrumentos de localização de pessoas e de objetos no espaço 
               -Leitura e interpretação de mapas de metrôs e de ruas 
               -Coordenadas -Localização de elementos (Mapas  e croquis) 
              - Sólidos Geométricos:Prismas e Pirâmides 
               -Situações-problemas com  Sólidos Geométricos 
 
 
Capítulo 4: Multiplicando e dividindo números naturais (pp. 102 à 138) 

- Significado do campo: multiplicativo: proporcionalidade 
- Leitura e interpretação de gráficos, infográficos e tabelas 
- Divisão exatas e inexatas 
- Multiplicação por 10,100 e 1000. 
- Interpretação de situações problemas com multiplicação. 

 
Capítulo 5: Cálculo por todo lado. (pp. 140 à 167) 

- Uso do cálculo em situações cotidianas. 
- Múltiplos e Divisores 
- Critérios de divisibilidade por 2,3,5,6 e 10. 
- Interpretação e resolução de situações-problemas. 

 
 

11.05.2021 Geografia 

Capítulo 3 
A população do Brasil 
 
-Quanto são os brasileiros? 
-Contando os brasileiros. 
-Como é a população brasileira? 
-O envelhecimento da população. 
-O Brasil  em cor e raça. 
-Onde vivem os brasileiros? 
Capítulo 4 
As pessoas vivem de formas diferentes. 
-Desigualdade social. 
-Percebendo a desigualdade social. 
-Medino qualidade de vida. 
Capítulo 5 
As pessoas se deslocam. 
-O que é Migração ? 
-Migração interna. 
-Percorrendo o Brasil. 
-Migração  internacional. 
-Vindo para o Brasil. 
-Buscando outro lar. 
 

12.05.2021 
Língua 

Portuguesa 

Capítulo 3 :Cenas em cena- Leitura e Interpretação de texto. Compreendendo           
a língua ( pp. 50  a  61 ) 
-Texto teatral; 
-Artigo(definido e indefinido); 



 

OBSERVAÇÕES:  
1. FERIADOS E RECESSOS:  

01 e 02.04 - Recesso da Semana Santa; 

21.04 - Tiradentes. 

01.05-Dia do trabalho 

 

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 atribuição da nota zero 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.  

 

 

-Substantivo(gênero,número e grau), 
Adjetivo. 
Ortografia :terminação -sinho e -zinho 
Capítulo 4 : Uma cultura ,muitos sentidos - Leitura e Interpretação de texto.             
Compreendendo a língua ( pp.68   a 78 )  
 -Verbete de dicionário;  
-Numeral(conceito e classificação); 
-Emprego de G e J. 
Capítulo 5 : A brincadeira vai começar! - Leitura e Interpretação de texto.             
Compreendendo a língua ( pp. 86  a 99 )  
-Resenha de jogo 
-verbos no modo indicativo(noção de tempo verbal). 
 

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 

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 



 

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

Cordialmente, 

Coordenação Pedagógica 
 


