
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E ATIVIDADES 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS 

 

1º Bimestre 2020 - 5º Ano A– Ensino Fundamental I 

 
Professora: Meire Jane Moreira 

Data de Entrega: 04 de fevereiro de 2020 

 
 

 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDOS  
FORMA DE 

AVALIAÇÃO 
VALOR 

14/02 Ensino Religioso 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1: A palavra de 

Deus. Cap. 2: Escolhido por Deus. Cap. 3: Uma 

voz no deserto, Cap. 4: De alunos a professor, p. 

6 a 13. 

 Orientações: Estudar pelo livro, páginas 6 a 13. 

Trazer a Bíblia para consulta de textos bíblicos. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

17/02 Língua Portuguesa 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1:  Capítulo 1: 

Alô, você! Vamos conversar?  

Sinais de pontuação, Encontro Consonantal e 

Encontro Vocálico, Números de Sílabas e 

Separação silábica, p. 9 a 22. Ortografia com o 

uso da cedilha. Ordem alfabética.    

Produção textual: narrativo. Analise textual. 

Orientações: estudar os conceitos pelo caderno e 

acompanhar as atividades complementares no 

caderno e livro páginas 9 até 22. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

 

 

 

 

18/02 

Geografia 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1: A vida dos 

brasileiros, p. 92 a 100. 

Orientações: estudar  pelo livro, páginas 92 até 

100. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

18/02 Educação Física Regras sociais através do desporto. 

1º Avaliação 

aula prática 

 

 

10.0 



 

    19/02 

 

 

 

 

Ciências 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1: Terra: nosso 

planeta em movimento, p. 122 a 132.  

Orientações:  estudar pelo livro, páginas 122 até 

132. 

1º Avaliação 

escrita 

10.0 

 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

Prof. Suelen Cristina 

de Azevedo Tavares 

 

Unit I - Sport’s Day: Vocabulary (volleyball, 

basketball, soccer, baseball, swimming, running, 

etc.), Parts of the body (partes do corpo), Colors 

(cores) and Clothes (roupas), pages 06, 07, 08, 09 

e 10.   

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 6 até a 

10. 

Avaliação 

escrita 

individual sem 

consulta 

10.0 

20/02 História 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1: Vida nas 

regiões desérticas, p. 64 a 73.  

Orientações: estudar  pelo livro, páginas 64 até 

73. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

20/02 Artes 

Conteúdo:  Técnica de policromia 

Orientações:  Analisar imagens com várias 

técnicas artísticas. Identificar e descrever na 

avaliação as imagens destacadas. A avaliação 

busca desenvolver a percepção visual da técnica 

de policromia.   Atividade realizada em sala de 

aula. 

1º Avaliação 

Bimestral 
10.0 

21/02 Matemática 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 1: Números, 

problemas e soluções, p. 164 a 182.  

Orientações: estudar pelo livro, páginas 164 até 

182 e pelo caderno. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

28/02 Ensino Religioso 

Conteúdo: Nosso projeto – Eu, mensageiro de 

Deus. 

Orientações: O aluno receberá todas as 

orientações em sala de aula, em seguida fará a 

confecção e a entrega do cartão com a mensagem 

do amor de Deus em forma de agradecimento. 

Responder a atividade do livro pág. 24. 

Atividade realizada em casa.  

Obs.: O material do cartão será entregue com 

antecedência. 

Trabalho 8.0 

02/03 Língua Portuguesa 

Conteúdo: Tipos de gêneros textuais (história em 

quadrinho, receita médica, receita culinária, 

narrativo, trava-língua, poema, conto e uma piada 

(decente).  

Orientações:  

Pesquisar os textos solicitados, e montar um 

portfólio no caderno de produção textual. 

O aluno deverá identificar os tipos de gêneros 

textuais através de suas características básicas.  

Somente os textos narrativo, trava-língua, 

poema e a piada deverão ser manuscritos (uso 

da caneta azul/preta), os outros deverão ser 

Trabalho 8.0 



recortados e colados. Trabalho realizado em 

casa. Capriche!  

03/03 Geografia 

Conteúdo: capitulo 3: Desafios da população. 

Orientações: construção de cartazes. A 

professora dividirá o tema proposto pelo livro.  

Cada aluno deverá trazer 6 imagens com as 

seguintes situações: 

2 imagens de idosos (em fila de banco, hospital e 

dentro de ônibus), 3 placas informativas (perigo, 

higiene ambiental, residencial e hospitalar) e 1 

imagem sobre o desemprego.  Atividade será 

realizada em sala de aula em grupo. 

 

Trabalho 8.0 

No 

decorrer 

da 

Unidade 

Letiva 

Educação Física 
Conteúdo:  Água: Benefícios para nosso corpo.  
Orientações: Confecção de cartaz em grupos. 

Trabalho 8.0 

04/03 Ciências  

Conteúdo: Unidade I. Capitulo 2 - Nossa 

Vizinhança, p. 138 e 139. 

Orientações:  estudar para a realização de uma 

atividade em grupo sobre o Sistema Solar. Cada 

aluno deverá conhecer as características dos 

planetas. Atividade realizada em sala de aula. 

Trabalho 8.0 

04/03 
Língua Inglesa 

Prof. Suelen Cristina 

de Azevedo Tavares 

Conteúdo: Unit I - Sport’s Day: sports. Obs.: 

Páginas para orientação:19 e 20. 

Orientações:  Elaboração de Trabalho individual 

no caderno:  Pesquisar em revistas, jornais livros 

ou internet um esporte (soccer, volleyball, tennis, 

basketball...). E descrever em pequeno texto em 

inglês sobre seu conceito/características/regras 

desse esporte. Obs.: O aluno irá trazer as figuras 

já coladas no caderno de inglês com sua 

respectiva pesquisa manuscritos em inglês. 

Atividade feita em casa. 

Trabalho 8.0 

05/03 História 

Conteúdo: Capitulo 1: A vida na região 

desértica. Os desertos brasileiros. 

Orientações:  Seguir o modelo de esquema para 

trabalhos com introdução, desenvolvimento e 

conclusão.  Trabalho sobre “Os desertos 

brasileiros”. Fazer no caderno de História, 

manuscrito pelo aluno com o uso da caneta 

azul/preta. Cada aluno vai fazer um pequeno 

resumo oral sobre sua pesquisa.  Cole imagens 

sobre o assunto. Capriche! 

Obs.:https://www.pensamentoverde.com.br/m
eio-ambiente/conheca-os-desertos-brasileiros/ 

Trabalho 8.0 

05/03 
Artes 

Prof.  

Conteúdo: releitura da obra o Xavante 

Orientações: 
Trabalho 8.0 

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-os-desertos-brasileiros/
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-os-desertos-brasileiros/


Os alunos farão a releitura da obra o Xavante, que 

se encontra na pág. 14 do livro de artes, buscando 

colocar materiais diversos como penas (ou papel-

camurça recortado em formato de pena); lã para 

imitar o cabelo; sementes, lantejoulas e vidrilhos, 

para o colar. Trazer o material de casa. 

Atividade realizada em sala de aula. 

06/03 Matemática 

Conteúdo: Unidade I, Capítulo 2: Geometria: 

imagens, formas e movimentos, p. 184 a 190. 

Orientações: será usado instrumentos 

apresentados pela professora, como: formas 

planas e espaciais, relógio, transferidor e placas 

de trânsito. 

Obs.: cada aluno deverá trazer 5 placas de 

trânsito.  Trabalho prático realizado em sala de 

aula 

Trabalho 8.0 

 

 

 

16/03 

Língua Portuguesa 

Conteúdo: Unidade I, capítulo 2: verbos 

regulares no modo indicativo e verbos (de ação, 

sentimento e fenômenos) e pronomes. Treino 

ortográfico com os sons do x. 

 Obs.: estudar pelo caderno. 

 

Simulado 10.0 

 Matemática 

Conteúdo:  Unidade I, Capítulos 2 e 3 – O 

polígono, Divisão e Expressões numéricas, 

páginas 197 a 216.  Estudar pelo livro e o 

caderno. 

 

Simulado 10.0 

17/03 Geografia 

Conteúdo:  Unidade I, Capítulo 2 - Ter ou não 

ter filhos e Capitulo 3 Desafios da população. 

 p. 101 a 119.  

 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 101 até 

119. 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

18/03 Ciências 

Conteúdo:  Unidade I, Capítulo 2 - Nossa 

vizinhança e capitulo 3 - Explorando a Via Látea.   

 p. 135 a 162.  

 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 135 até 

162. 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

19/03 História 

Conteúdo:  Unidade I, Capítulo 2 - A vida nas 

montanhas e capitulo 3 - A vida em uma ilha, p. 

74 a 90. 

 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 74 até 

90. 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

No 

decorrer 

da 

Unidade 

Letiva 

Todas as Disciplinas 

Orientações: Os livros, cadernos, apostilas e 

atividades realizadas em sala de aula e em casa.  

As atividades deverão ser entregues 

pontualmente, conforme a solicitação dos 

professores em suas respectivas disciplinas.  

Obs.:  Os exercícios sem o visto do professor não 

valerão, serão pontuados. 

Tarefas Diárias 2,0 



 

REPOSIÇÕES 

(As reposições serão aplicadas no Contra Turno conforme horários abaixo) 

Segunda-feira à quinta-feira: Manhã: 9h às 12h / Tarde: 14h às 17h 

 

AVALIAÇÃO (AV1/AV2): O aluno poderá realizar as avaliações nas datas previstas no 

Cronograma para Reposição em duas circunstâncias:  

1. ATESTADO MÉDICO: apresentando até 48 horas no Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) o aluno encontra-se amparado e não precisa pagar a taxa de realização da Reposição.  

2. FALTAS POR DEMANDAS PESSOAIS: deverá informar ao SOE e terá a oportunidade de 

realizar a reposição sob o pagamento de uma taxa no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por 

Disciplina/Avaliação perdida.  

O aluno poderá entregar o trabalho fora do prazo em duas circunstâncias: 1. ATESTADO 

MÉDICO: apresentando até 48 horas no Serviço de Orientação Educacional (SOE) o aluno 

encontra-se amparado, podendo entregar o trabalho sem deságio de nota. 2. FALTAS POR 

DEMANDAS PESSOAIS: deverá informar ao SOE e terá a oportunidade de entregar o trabalho 

ao professor com o deságio de dois pontos (2,0) na nota, chegando a nota máxima de seis pontos 

(6,0). 
Em caso de perda deste Calendário Avaliativo, será cobrado o valor da 2ª via. 

 

  

1ª REPOSIÇÃO DE AVALIAÇÕES 

 

2ª REPOSIÇÃO DE AVALIAÇÕES  

 

 

RECUPERAÇÕES BIMESTRAIS 

 

 

Datas DISCIPLINAS 

26/02 Língua Portuguesa, Geografia e Ensino Religioso. 

27/02   Ciências, Inglês e Artes. 

28/02 História e Matemática. 

Datas DISCIPLINAS 

24/03 Língua Portuguesa, Geografia e Ensino Religioso. 

25/03   Ciências, Inglês e Artes. 

26/03 História e Matemática. 

Datas DISCIPLINAS Conteúdo VALOR 

01/04 Geografia e inglês.  Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 

02/04 História e Matemática. Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 

03/04 
L. Portuguesa, Ensino Religioso 

e Ciências. 

Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 



              Importante saber: 

                          Artes, Educação Física e Música = Trabalhos e aulas práticas no decorrer da unidade 

letiva. 

MÉDIA BIMESTRAL: 1ª av (10,0) + 2ª av (10,0) + trabalhos (8.0) + livros, cadernos e 

exercícios (2.0) 

RECUPERAÇÃO PARALELA: Para alunos com aproveitamento bimestral abaixo de 

7,0. 

Média do Bimestre + nota da RPB    _________________________ 

                                                                                      2 

                Obs.: Se não houver recuperação do rendimento acadêmico, isto é, se a 

nota da recuperação bimestral for inferior a nota bimestral, prevalecerá a maior. 

 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos Homens” (Lucas 2:52)  

 

Sucesso nesta unidade Letiva!☺ 

 

 


