
 
Calendário de avaliações – 5º ano - 3º Bimestre – 2022  -   Professora Katia Timm 

 

Prezados pais/responsáveis e alunos: 

Segue, abaixo, a sistemática de avaliações para esse bimestre. Solicitamos a valiosa colaboração dos senhores 

no sentido de orientar seu filho (a) para que cumpra TODAS as atividades na data estipulada pela professora. 

É muito importante que o aluno não falte em dias de atividades avaliativas e não deixe de entregar nenhum 

trabalho solicitado, pois tudo vale nota e vai ajudá-lo a conseguir a média que precisa para fechar o bimestre. 

 

Agosto 15/08 a 19/08 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

17/08 Português/PROVA  

Cap.7 - Gêneros discursivos (trava-línguas, repente e cordel); rimas; 
palavras parônimas; sons de /s/; substantivos; adjetivos; pontuação (uso 
da vírgula); sufixo (-eza). 

10.0 

18/08 Matemática/PROVA 
Cap.7 Comparação de decimais; Adição e subtração com números 
decimais. 

10.0 

 

Setembro 08/09 a 14/09 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

08/09 Geografia/PROVA 

Cap. 9 As descobertas das viagens de circum-navegação e das viagens 
espaciais; A esfera terrestre no papel plano (mapas); As coordenadas 
geográficas: linhas e meridianos, latitude e longitude. 

10.0 

09/09 Ciências/PROVA Cap.7 Sistema Urinário. e Cap.8 Sistemas de Controle. 10.0 

12/09 História/PROVA 
Cap.7 Símbolos da República Brasileira; Cap.8 Quando a democracia é 
deixada de lado. 

10.0 

13/09 Português/PROVA  

Cap. 8 Gêneros discursivos (poema regional, relatos, cordel); expressões 
adverbiais; variedades linguísticas; pontuação (uso do ponto e vírgula); 
contexto de circulação do relato; relações entre oralidade e escrita; 
conjunções; pontuação (uso das aspas); acentuação (ditongo aberto). 

10.0 

14/09 Matemática/PROVA 

Cap. 8  - Multiplicação com números decimais; 
Multiplicação de decimais por 10, 100 e 1000; 
Divisão com números decimais; 
Divisão por 10, 100 e 1.000. 

10.0 

 

 

RECUPERAÇÕES SETEMBRO 21/09 A 27/09 
DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO 23/09 A 29/09 

21/09 Matemática Conteúdo da prova 1 e 2. 10.0 

22/09 Geografia Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

23/09 Ciências Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

26/09 História Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

27/09 Português Conteúdo da prova 1 e 2. 10.0 

 

 

 

 

 

 



 

TRABALHOS  

08/09 
História 

FEITO EM AULA. 

Trabalho: Linha do tempo. 
Referência: Cap.9 Em nome da segurança nacional.  
Será feito no CANVA uma linha do tempo em grupos do Cap.9 Em nome 
da segurança nacional.  

10.0 

De 17/08 
até dia 
09/09. 

Ciências 
FEITO EM CASA. 

Trabalho: Mural padlet. 
Referência: Cap.9 Reprodução humana. 
NESSE MURAL VOCÊ PODERÁ POSTAR VÍDEO, FOTO E COM A 
AJUDA DA FAMÍLIA CONTAR ALGUMA CURIOSIDADE SOBRE SEU 
NASCIMENTO OU INFÂNCIA.  
Vai ser postado o link de acesso no Eclass(17/08) aberto para sua 
postagem até a data final 09/09. 

10.0 

26/08 e 
29/08. 

Geografia e Matemática 
FEITO EM AULA. 

 

Atividade: Propaganda. 
Referência: Trabalho interdisciplinar - Cap.7 Comércio e consumo nas 
cidades; Cap.8 Indústria e trabalho nas cidades e Cap.9 Porcentagem. 
Em grupos os alunos irão criar um produto (fictício) e vão criar sua 
propaganda no CANVA, seguinda as orientações em aula da professora. 
No cartaz de propaganda deverão apresentar possibilidades de comprar o 
produto com desconto(%) para compra à vista e acréscimo (%) para 
compra à prazo.  

10.0 

22/08 
Artes 

FEITO EM AULA. 
Mosaico africano (os materiais que serão utilizados já estão na escola).  10.0 

05/09 
 

Artes 
FEITO EM AULA. 

 

Atividade prática: Boneca Abayomi. 
O aluno precisará TRAZER NO DIA 29/08 (entregar antecipadamente 
para organização da tarefa que será feita em aula no dia 05/09). 
 

● 2 retalhos de tecido preto: (24x12cm) e (24x5cm); 
● 1 retalho de tecido colorido (14x8 cm); 
● 2 tiras coloridas(tecido). 

(Vou deixar no Eclass o vídeo com os materiais). 

10.0 

12/09 
Português  

FEITO EM AULA. 

Atividade: Conectados. 
Referência:  Reli (Revista Literária) – livros do 3° bimestre: Esquadrão 7 e 
Emily. 
A leitura desse bimestre será feita em aula na biblioteca. Ao final os alunos 
deverão completar a Ficha Conectados. 

10.0 

09/09 
Religião 

FEITO EM AULA. 
Nosso projeto: O que Jesus faria? p.62. 10.0 

 

 

Façam o acompanhamento e quaisquer dúvidas entrem em contato com a professora ou o setor pedagógico do CAP. 

● Somente será aberta avaliação após a data em caso de justificativa por atestado de saúde enviado ao setor de orientação. 

● O cronograma poderá sofrer algumas alterações quanto a datas e conteúdo, porém se isso ocorrer, os alunos serão 

comunicados antecipadamente através de comunicado via ECLASS e na aula. 

● As provas de recuperação serão realizadas para TODOS os alunos, principalmente para aqueles que não atingirem a média 

em alguma prova/trabalho realizada durante o bimestre. 

 

 

Abraço Profª Katia Timm 

 

 

 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

Educação Física 

Projeto de Vida 

Música 

Inglês 

Durante as aulas serão avaliadas TAREFAS 

DIVERSAS. Ao final do bimestre as 

atividades vão totalizar 10.0 pontos. Caso o 

aluno falte poderá realizar a tarefa na aula 

seguinte. A última data para realização das 

atividades será 14/09, após a data final não 

será possível. 

10,0 
 
10,0 
 
10,0 
 
10,0 

Todo o conteúdo do bimestre 


