Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 2º ao 5º ano
Petrolina, 1º de Agosto de 2019.

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
5os ANOS – TARDE – D e E
Querida criança,
Você está recebendo o calendário das Avaliações Globais do II Trimestre.
Portanto, organize-se com antecedência, estude e tire as suas dúvidas com as
professoras, a fim de realizar com êxito todas as avaliações.
Lembre-se de estudar também pelas atividades registradas no caderno e
xerocopiadas.
DISCIPLINAS
PRODUÇÃO
TEXTUAL

MATEMÁTICA
Data: 20/08
Terça-feira
Valor: 10,0

LÍNGUA INGLESA
Data: 21/08
Quarta-feira
Valor: 10,0

LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 22/08
Quinta-feira

CONTEÚDOS
 Narrativa de aventura – pp. 90, 91, 102 a 104.
ATENÇÃO: As atividades serão realizadas durantes às aulas.
 Sistema de Numeração Decimal – pp. 90 a 99;
 Leitura
e
escrita/
Composição
e
decomposição/Sequência
numérica/Antecessor
e
sucessor/Comparação (>, < e =).
 Números decimais – pp. 100 a 108;
 Ângulos – pp. 109 a 115;
 Polígonos – pp. 116 a 121;
 Medidas de tempo – pp. 122 a 130;
 Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conceitos trabalhados.
Unit ( 2 ) – People atWork
 Jobs;
 Immediate Future - (goingto).
1. Pupil´s book – pages: 06 to 08, 10 to 14, 20 to 26.
2. Activity book – pages: 04 to 27
3. Reinforcement Worksheet.
4. Cambridge Platform.
Unit ( 3 ) - City Life
 Directions;
 Places.
5. Pupil´s book – pages: 28 to 34.
6. Activity book – pages: 28 to 34.
7. Reinforcement Worksheet.
8. Cambridge Platform.
 Leitura e interpretação textual (narrativa de aventura) – pp. 82
a 90;
 Verbo e concordância verbal – pp. 91 a 95;
 Letras L e U –pp. 97 a 101;
 Tempos verbais – pp. 111 a 120;

Valor: 7,0

CIÊNCIAS HUMANAS
E DA NATUREZA
Data: 23 /08
Sexta-feira
Valor: 10,0

ENSINO RELIGIOSO
Data: 26 /08
Segunda-feira
Valor: 10,0
EDUCAÇÃO FÍSICA
Data: 28 /08
Quarta-feira
Valor: 10,0

 Travessão e parênteses – pp. 120 a 122;
 Formas verbais: Tem, têm, vem e vêm – pp. 122 a 125.
 Atividades auxiliares no caderno, xerocadas e apostila sobre
verbos
 Somos muito parecidos – pp. 78 a 89.
 Por dentro somos muito parecidos – pp. 97 a 101, 103 e
104.
 Tudo está organizado – pp. 106 a 111.
 O Brasil também está organizado – pp. 115 a 121.
 Estudar também pela apostila sobre o Nordeste.
 Narrativa da criação – Hinduísmo pp. 49 a 51.
 Narrativa da criação – Povos Indígenas pp. 52 a 57.
 Narrativa da criação – Religiões Africanas pp. 58 a 60.
Conteúdo das aulas práticas e teóricas 5° anos:
 ÇO que acontece com o corpo após o exercício físico:
 Sudorese;
 Frequência Cardíaca;
 Coração.
Obs.: Será enviado material impresso.

CALENDÁRIO DE 2ª CHAMADA
A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que por motivo de problema de saúde e outros
justificáveis, procurarem a coordenação para justificar a sua ausência. Em caso de doença apresentar o
atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento de 2ª chamada para efetuar o pagamento na
tesouraria do colégio.
 O aluno deverá devolver com até dois dias de antecedência o canhoto de pagamento à coordenação.
ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada, no
horário agendado e devidamente fardado e portando o material necessário para a realização da
prova.
 As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
DATA
DISCIPLINA
29/08 (quinta-feira)
Língua Inglesa, Produção Textual e Educação
8h (alunos do turno da Tarde)
Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (sexta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
02/09 (segunda-feira)
Língua Portuguesa e Ciências Humanas e da
8h (alunos do turno da Tarde)
Natureza
14h (alunos do turno da Manhã)
 Para a realização das Avaliações de 2ª chamada, os alunos deverão comparecer ao Colégio nos dias
agendados, sempre às 8hs para os alunos do turno da TARDE e às 14hs para os alunos do turno da
MANHÃ com o fardamento completo.


