
 

 
 
 

 
Porto Alegre, 16 de março de 2021. 
 

Queridos pais, 
  

Iniciamos o período de avaliações do primeiro bimestre e quero reafirmar (conforme conversamos na 
reunião de pais) o meu desejo e empenho em oferecer o máximo para que nossas crianças 
desenvolvam sua aprendizagem.  

Para que a educação seja realmente significativa é fundamental a cooperação da família ao orientar 
o aluno a acompanhar o cronograma, não permitindo que a realização de temas e trabalhos seja 
negligenciada ou postergada. Que o lema do aluno seja: “Nunca deixe para amanhã o que pode ser 
feito hoje”.  

Veja, a seguir, o cronograma de provas e atividades para esse bimestre.  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
1º Bimestre –2021 

Turma 53 
 

Data Disciplina Atividade a ser realizada peso 

18/03 E. Religioso Atividade avaliativa 1 – Pesquisa bíblica (Google forms - 25/03) 10,0 

19/03 Português Atividade avaliativa 1 – Produção textual  10,0 

22/03 Geografia Atividade avaliativa 1 - aguardar orientações (entrega 29/03)  10,0 

23/03 Arte Trabalho 1 – aguardar orientações (entrega 30/03) 10,0 

24/03 Ciências Pesquisa 1 – aguardar orientações (entrega 31/03) 10,0 

25/03 Matemática Atividade avaliativa 1 – Problemas (Google forms) 10,0 

29/03 Português Atividade avaliativa 2 – Interpretação de texto (Google forms) 10,0 

30/03 História Pesquisa 1 – aguardar orientações (entrega 06/04) 10,0 

31/03 Português  Recuperação: produção textual. 10,0 

01/04 Conselho de classe. 

05/04 Geografia Atividade avaliativa 2 – Aguardar orientações (entrega 12/04) 10,0 

06/04 História Atividade avaliativa 2 – aguardar orientações (entrega 13/04) 10,0 

07/04 Ciências Atividade avaliativa 2 – aguardar orientações (entrega 14/04) 10,0 

08/04 Matemática Atividade avaliativa 2 – Problemas (Google forms) 10,0 

12/04 Geografia Prova: A vida dos brasileiros; ter ou não ter filhos 10,0 

13/04 História Prova: A vida nas regiões desérticas; a vida nas montanhas. 10,0 

14/04 Ciências Prova: Nosso planeta em movimento, nossa Vizinhança. 10,0 

15/04 Português Prova: Leitura e interpretação textual; uso do travessão easpas; 

flexão do verbo nos tempos indicados; pronomes de tratamento; 

encontros consonantais e dígrafos, grau diminutivo do substantivo, 

acentuação gráfica (monossílabas, oxítonas, paroxítonas e 

paroxítonas), separaçãosilábica; concordânciaverbal e nominal. 

10,0 

16/04 Matemática Prova: Sistema de numeração; operações com números grandes; 

geometria; ponto reta e plano; Problemas com as quatro operações 

10,0 



básicas. 

19/04 E. Religioso Última data para apresentar todas as atividades feitas no livro e 

organizadas, elas deverão ser postadas no E-class.  

10,0 

20/04 Arte Trabalho 2 - aguardar orientações (entrega 23/04) 10,0 

21/04 Matemática Recuperação da atividade avaliativa. 10,0 

22/04 Português Recuperação da ativ. de interpretação de texto. 10,0 

26/04 Geografia Prova: Recuperação 10,0 

27/04 História Prova: Recuperação 10,0 

28/04 Ciências Prova: Recuperação 10,0 

29/04 Português  Prova de recuperação  10,0 

30/04 Matemática Prova - Recuperação  10,0 

 

 

Para que a realização das atividades escolares seja mais produtiva e se torne uma rotina e 
um hábito veja algumas orientações importantes.  

Mantenha uma rotina: é importante que o aluno durma cedo, acorde no horário habitual, 
alimente-se de maneira saudável e esteja pronto para a aula da tarde. 

Local de estudo: Dê preferência para um local silencioso e sem distrações, sem animais de 
estimação na volta.  

Uso do celular durante a aula: Se a aula será assistida pelo computador, não permita que o 
aluno tenha consigo o celular pois há grande tentação em dar continuidade a um joguinho ou 
enviar mensagem para um colega. O comprometimento e a atenção do aluno nesse período 
de aulas remotas é um grande desafio. 

Materiais: O material do aluno (livros, cadernos, estojo equipado) precisa estar sempre ao 
seu alcance. 

Respeite os intervalos: Assim como no colégio, o recreio ou o tempo para relaxar e brincar 
entre uma atividade e outra é fundamental. O ideal é que, no momento do recreio o aluno vá 
para outro ambiente para lanchar e retorne apenas quando reiniciar a aula. 

Uso do uniforme: Solicitamos que aluno use o uniforme nos encontros on-line, para ajudá-lo 
a entender este momento como de estudo. 

Fones de ouvido: Recomendamos o uso de fones de ouvido, para diminuir as distrações e 
facilitar o acompanhamento das atividades, cuidando com a intensidade do som. 

Áudio e vídeo: é fundamental que o vídeo do computador esteja LIGADO no momento da 
aula. O áudio deve estar desligado, sendo ativado somente no momento que o aluno vai falar 
com a professora. 



Faltas: para que as crianças possam ter o desenvolvimento esperado é de extrema 
importância que não faltem às aulas. 

Falta nos dias de provas: O aluno que faltar, em dia de prova, por motivo de doença ou luto 
na família deverá apresentar ao SOE o atestado após a volta às atividades normais para 
agendar a realização de uma nova prova. 

Trabalhos: Os trabalhos deverão ser entregues na data prevista. Os trabalhos entregues 
após a data marcada serão aceitos, porém, serão descontados pontos e aceitos até três dias 
após a data com justificativa por escrito.Não permita que eles sejam feitos na véspera de 
apresentação ou entrega.  

Tarefas: É importante que a tarefa seja feita sempre após a aula. 

Arte: todos os trabalhos feitos em casa e na aula somam para a média, por isso é importante 
que sejam feitos com capricho e entregues na data certa. 

Prova: A prova terá peso 10,0. Os trabalhos poderão ter pesos fragmentados. O aluno que 
não atingir a média 7.0 na prova fará a recuperação. Não haverá recuperação para trabalhos. 
O ritmo adequado é: estudar um pouco a cada dia, todos os dias.  

Calendário: O calendário é um planejamento. Caso os alunos não completem determinadas 
páginas no livro, tais páginas não serão incluídas como conteúdo para as provas.    

Cronograma: Mantenha este cronograma visível e o acompanhe durante todo o bimestre 
junto com seu filho. As demais atividades, o comportamento e a participação são importantes 
para o desenvolvimento do aluno. 

 
Prezados pais, que sigamos confiando em Deus e, mesmo em meio à adversidade, nossa fé 
seja fortalecida. 
 
Também espero que, nesse ano, sigamos parceiros nessa tarefa de preparar nossas crianças para 
a vida. Conto com o seu apoio e coloco-me à disposição. 

 
 

  
 
 
 
 

“Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for 
velho não se desviará dele.”  

Provérbios 22:6 
 


