
 

 

 

Senhores Pais/Responsáveis 

 

Com o objetivo de garantir o acompanhamento do estudante em todas as atividades, sendo 

elas avaliativas, explicação ou de desenvolvimento de conteúdos, informamos que as 

próximas avaliações serão aplicadas em duas semanas, sendo 3 provas no presencial e 

3 provas no online. 

Ocorrerão da seguinte forma:  

 

Daremos início às avaliações na semana do dia 11 de junho. O aluno que estiver no rodízio 

laranja realizará a prova no presencial e o aluno que estiver no rodízio azul, irá realizar no 

online, sendo sempre acompanhado pela professora da sala. 

 

 As avaliações que acontecerão nos dias 14 ao 23/06, estarão disponíveis para 

retirada no dia 11/06, na secretaria do colégio, das 8h00 às 17h00. 

 

Por gentileza, confirmar a retirada das avaliações na secretaria do colégio até o dia 

07/06 às 14h. Enviando para o whatsapp do colégio a seguinte frase: “DESEJO 

RETIRAR AS AVALIÇÕES”. 

 

 Orientações: 

Segunda Chamada 

Caso o aluno falte em alguma avaliação, deverá comunicar à coordenação e o responsável 

deverá requerer a 2ª chamada na secretaria no prazo de até 48 horas após a avaliação. 

Será cobrada uma taxa conforme nosso Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

Em caso de atestado médico, o estudante estará isento do valor da taxa.  

Após a solicitação da 2º chamada, a mesma será no modo online no período de aula, e o 

estudante será acompanhado por um tutor. 

 

Recuperação 

A recuperação será no modo presencial no período de aula, e o estudante será 

acompanhado por um tutor. 

 

 

 
Jacareí, 02/06/2021 

Informativo 066 
Conteúdos da Avaliação I 

5º Ano A do Ensino Fundamental I 
Rodízio Azul 

 



Segue abaixo o calendário de avaliação: 

AV1 – Azul – 5º Ano A 
Datas: 

3 Avaliações Presencias: 14,15 e 16/06 

3 Avaliações Virtuais: 21,22 e 23/06 

2ª Chamada: 24 e 25/06 

Recuperação: 28 e 29/06 

Língua Portuguesa/ Produção de Texto 
 

Livro 2. Unidade 3. 
Capítulo 1 - Rir é o melhor remédio. 
Capítulo 2- Diversão para todos os gostos. 
 

Produção de texto - Cartum e anedota 

Ciências: Livro 2. Unidade 2. 

Capítulo 1: O universo e as estrelas. 
Capítulo 2: A lua. 

Ética:  

Segregação e preconceito. Página 35. 

Matemática 

Livro 2. 
Unidade 3. 
Capítulo 1: Décimos, centésimos e milésimos. 
Capítulo 2: Frações. 
Unidade 4 

Capítulo 1:As formas geométricas e suas características. 

História: Livro 2. Unidade 2. 

Capítulo 1 - A religião na organização dos povos na Antiguidade. 

Inglês: Caderno 1, capítulos 3 e 4 (da página 18 a 32) 

Estudar vocabulário referente a profissões; uso do verbo “be” (nas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa); vocabulário referente a saúde (alimentação e atividade física); 
leitura e compreensão de texto (gênero: cartaz). 

Geografia: Livro2. Unidade 2. 

Capítulo 1- Territórios, rede e urbanização. 

Disciplina Data 
Língua 
Portuguesa/Prod. Texto 

14/06 – 2ª feira 

Ciências/Ética 15/06 – 3ª feira 

Matemática 16/06 – 4ª feira 

História 21/06 – 2ª feira 

Inglês 22/06 – 3ª feira 

Geografia 23/06 – 4ª feira 


