Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
3os Anos – MANHÃ (A e B)

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

CIÊNCIAS
HUMANAS E
DA NATUREZA
Data: 16/08
(Quinta-feira)
Valor: 10,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
Data: 17/08
(Sexta-feira)
Valor: 3,0

CONTEÚDOS

 Alimentação e o corpo humano – pp.118 a 121;
 Sistema digestório – pp. 122 a 125;
 Conservação dos alimentos (“Guardar para não estragar”) –
pp.134 a 135;
 Corpo e movimento – pp. 149 a 153, 155 a 158.

 Tipologia: Carta pessoal. (Linguagem informal); exercitar a
escrita seguindo a estrutura de uma carta pp. 103 a 107, 109 a
111, critérios avaliativos: ortografia, parágrafos, uso correto
da
letra
maiúscula,
coerência,
legibilidade/organização/estrutura da carta.
 O preço da diversão Sistema monetário – pp.67 a 72;
 Brinquedos cheios de ar Sólidos geométricos – pp.87 a 90;
 O que eu vou ser quando crescer Ordem crescente e
MATEMÁTICA
decrescente, sucessor e antecessor, valor posicional dos
Data: 20/08
números - pp.92 a 100;
(Segunda-feira)
 O engenheiro da natureza Medidas de comprimento – pp.122
Valor: 10,0
a 119;
 Situações-problema, envolvendo adição, subtração e
multiplicação.
ENSINO
 O tempo é sagrado - págs. 38 a 41
RELIGIOSO
 O tempo passado - págs. 42 a 45
Data: 21/08
 O tempo presente - págs. 45 e 46
(Terça-feira)
 Os símbolos e suas mensagens - págs. 54 a 60.
Valor: 10,0
Book II
LÍNGUA
Unit 4
INGLESA
 Abilities – pages 42,43
Data: 22/08
Book III – Unit 5
(Quarta-feira)
 Talking about preferences :
Valor: 10,0
-the bridge – page 4,5
- book iii ( love.../ like... / don´t like…) – page 8, 22, 23.

LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 23/08
(Quinta-feira)
Valor: 7,0

 Leitura e interpretação de texto – Carta;
Gramática aplicada:
 Pontuação – pp.78 a 80;
 Pronome pessoal e possessivo – pp.91 a 93;
 Verbos de ação – pp. 93 e 94;
 Vocativo – p.113;
 Pronome de tratamento – pp.116;
 Ortografia: L e U – pp. 120 a 122, X e CH – pp.134 a 136;
 Gênero do substantivo – pp.140 a 144.

ARTES
Data: 24/08
(Sexta-feira)
Valor: 10,0

 Atividade Avaliativa sobre o Literário Solidariedade e
Gratidão.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Valor: 10,0

 Produção de texto com o tema: fatos e fotos da Copa da
Rússia. Valor: 7,0
 Participação positiva e comportamento durante as aulas.
 Envio para casa: 10/08 (manhã) 08/08 (tarde)
 Devolução: 17/08 (manhã) e 22/08 (tarde).
Valor: 3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
3o Ano – MANHÃ (C)

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
Data: 16/08
(Quinta – feira)
Valor: 10,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
Data: 17/08
(Sexta-feira)
Valor: 3,0

MATEMÁTICA
Data: 20/08
(Segunda-feira)
Valor: 10,0

ARTE
Data: 21/08
(Terça-feira)
Valor: 10,0
LÍNGUA
INGLESA
Data: 22/08
(Quarta-feira)
Valor: 10,0

CONTEÚDOS

 Alimentação e o corpo humano – pp.118 a 121;
 Sistema digestório – pp. 122 a 125;
 Conservação dos alimentos (“Guardar para não estragar”) –
pp.134 a 135;
 Corpo e movimento – pp. 149 a 153, 155 a 158.
 Tipologia: Carta pessoal. (Linguagem informal); exercitar a
escrita seguindo a estrutura de uma carta pp. 103 a 107, 109 a
111, critérios avaliativos: ortografia, parágrafos, uso correto da
letra maiúscula, coerência, legibilidade/organização/estrutura
da carta.
 O preço da diversão Sistema monetário – pp.67 a 72;
 Brinquedos cheios de ar Sólidos geométricos – pp.87 a 90;
 O que eu vou ser quando crescer Ordem crescente e
decrescente, sucessor e antecessor, valor posicional dos
números - pp.92 a 100;
 O engenheiro da natureza Medidas de comprimento – pp.122 a
119;
 Situações-problema, envolvendo adição, subtração e
multiplicação.
 Atividade Avaliativa sobre o Literário Solidariedade e Gratidão.

Book II
Unit 4
 Abilities – pages 42,43
Book III – Unit 5
 Talking about preferences :
-the bridge – page 4,5
- book iii ( love.../ like... / don´t like…) – page 8, 22, 23.

ENSINO
RELIGIOSO
Data: 23/08
(Quinta-feira)
Valor: 10,0

LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 24/08
(Sexta-feira)
Valor: 7,0

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Valor: 10,0






O tempo é sagrado - págs. 38 a 41
O tempo passado - págs. 42 a 45
O tempo presente - págs. 45 e 46
Os símbolos e suas mensagens - págs. 54 a 60.

 Leitura e interpretação de texto – Carta;
Gramática aplicada:
 Pontuação – pp.78 a 80;
 Pronome pessoal e possessivo – pp.91 a 93;
 Verbos de ação – pp. 93 e 94;
 Vocativo – p.113;
 Pronome de tratamento – pp.116;
 Ortografia: L e U – pp. 120 a 122, X e CH – pp.134 a 136;
 Gênero do substantivo – pp.140 a 144.
 Produção de texto com o tema: fatos e fotos da Copa da
Rússia. Valor: 7,0
 Participação positiva e comportamento durante as aulas.
 Envio para casa: 10/08 (manhã) 08/08 (tarde)
 Devolução: 17/08 (manhã) e 22/08 (tarde).
Valor: 3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
3o Ano – TARDE (D)

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS
CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
Data: 16/08
(Quinta – feira)
Valor: 10,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
Data: 17/08
(Sexta-feira)
Valor: 3,0

MATEMÁTICA
Data: 20/08
(Segunda-feira)
Valor: 10,0

ARTE
Data: 21/08
(Terça-feira)
Valor: 10,0
ENSINO
RELIGIOSO
Data: 22/08
(Quarta-feira)
Valor: 10,0
LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 23/08
(Quinta-feira)
Valor: 7,0

CONTEÚDOS




Alimentação e o corpo humano – pp.118 a 121;
Sistema digestório – pp. 122 a 125;
Conservação dos alimentos (“Guardar para não estragar”) –
pp.134 a 135;
 Corpo e movimento – pp. 149 a 153, 155 a 158.
 Tipologia: Carta pessoal. (Linguagem informal); exercitar a
escrita seguindo a estrutura de uma carta pp. 103 a 107, 109 a 111,
critérios avaliativos: ortografia, parágrafos, uso correto da letra
maiúscula, coerência, legibilidade/organização/estrutura da
carta.
 O preço da diversão Sistema monetário – pp.67 a 72;
 Brinquedos cheios de ar Sólidos geométricos – pp.87 a 90;
 O que eu vou ser quando crescer Ordem crescente e decrescente,
sucessor e antecessor, valor posicional dos números - pp.92 a 100;
 O engenheiro da natureza Medidas de comprimento – pp.122 a
119;
 Situações-problema, envolvendo adição, subtração e
multiplicação.
 Atividade Avaliativa sobre o Literário Solidariedade e Gratidão.





O tempo é sagrado - págs. 38 a 41
O tempo passado - págs. 42 a 45
O tempo presente - págs. 45 e 46
Os símbolos e suas mensagens - págs. 54 a 60.

 Leitura e interpretação de texto – Carta;
Gramática aplicada:
 Pontuação – pp.78 a 80;
 Pronome pessoal e possessivo – pp.91 a 93;
 Verbos de ação – pp. 93 e 94;

 Vocativo – p.113;
 Pronome de tratamento – pp.116;
 Ortografia: L e U – pp. 120 a 122, X e CH – pp.134 a 136;
 Gênero do substantivo – pp.140 a 144.
Book II
Unit 4
LÍNGUA INGLESA
 Abilities – pages 42,43
Data: 27/08
Book III – Unit 5
(Segunda-feira)
 Talking about preferences :
Valor: 10,0
 the bridge – page 4,5
 book iii ( love.../ like... / don´t like…) – page 8, 22, 23.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Valor: 10,0

 Produção de texto com o tema: fatos e fotos da Copa da Rússia.
Valor: 7,0
 Participação positiva e comportamento durante as aulas.
 Envio para casa: 10/08 (manhã) 08/08 (tarde)
 Devolução: 17/08 (manhã) e 22/08 (tarde).
Valor: 3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
4os Anos - MANHÃ

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

MATEMÁTICA
Data: 16/08
(Quinta-feira)
Valor: 10,0

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Data: 17/08
(Sexta-feira)
Valor: 10,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
Data:20/08
(Segunda-feira)
Valor:3,0
CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
Data: 21/08
(Terça-feira)
Valor: 10,0
ENSINO
RELIGIOSO
Data: 22/08
(Quarta-feira)
Valor: 10,0

CONTEÚDOS









Relógios e mais relógios – pp.10 a 14;
Esses animais eram da pesada – pp. 46 a 49;
Um queijo por dia – pp. 103 a 106;
Medindo comprimentos do mundo – pp. 107 a114;
Medindo o contorno – pp. 114 a 118;
Moedas do mundo – pp. 119 a 127;
Situações-problema envolvendo adição, subtração,
multiplicação com dois algarismos e divisão.

 Confecção de cartazes. Tema: Flai play e valores do esportes.
 Trabalho em grupo (sala de aula). Valor: 7,0
 Participação e comportamento durante as aulas práticas.
Valor: 3,0

 Produção de uma reportagem.

 O tratado de Tordesilhas: uma linha dividindo o mundo –
pp.39 a 41;
 Capitanias Hereditárias: 15 lotes para explorar – pp. 41 a 45;
 Sistema Cardiovascular – pp. 102, 103 e 105.
 A busca pelo ouro e os rios brasileiros – pp. 106 a 112;
 A hidrografia do Brasil –pp. 113 a 116;
 Ciclo das águas – pp. 117 a 120.
 A virtude da Esperança –págs.51 a 54
 A virtude da Caridade – págs.54 a 57
 Virtudes Cardeais:
 Prudência-págs.58 a 6J
 Justiça-págs.63 a 65










Adjetivo e locução adjetiva – pp.59 a 61;
LÍNGUA
Encontro consonantal e dígrafo – pp.71 e 72;
PORTUGUESA
Substantivos – pp. 86 a 95;
Data: 23/08
Leitura e interpretação de reportagem – pp. 101 a 107;
(Quinta-feira)
Aspas – pp. 108 a 110;
Valor: 7,0
Pronome pessoal – pp. 110 a 113;
Uso da a gente e nós – pp. 113 a 115.
ARTES
Trabalhando com texturas – pp. 32 a 34 - Atividade Avaliativa
Data: 24/08
( Dia 24/08) – Valor:5,0;
(Sexta-feira)
 Texturas com materiais plásticos – p. 51 – Valor:2,0;
Valor: 10,0
 Desenho com diferentes texturas – p. 53 – Valor: 2,0.
 Textura em papel preto – p. 55 – Valor:1,0.
BOOKLET III
LÍNGUA INGLESA UNIT 6
 How to be healthy - pages: 30, 38, 39
Data: 27/08
pages: 28, 35, 42, 45
(Segunda-feira)  The human body  Healthy problems - page: 31
Valor: 10,0
Extra activity- worksheet (xerocopiada)
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
4os Ano – TURMA D

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

PRODUÇÃO
TEXTUAL
DATA: 16/08
Quinta-Feira
Valor: 3,0
ENSINO
RELIGIOSO
DATA: 20/08
Segunda-Feira
Valor: 10,0
CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
DATA: 21/08
Terça-feira
Valor: 10,0

CONTEÚDOS

 Produção de reportagem.







A virtude da Esperança –págs.51 a 54
A virtude da Caridade – págs.54 a 57
Virtudes Cardeais:
Prudência-págs.58 a 6J
Justiça-págs.63 a 65.

 O que é, o que é? Dormindo ou acordado, você faz sem
perceber? - p. 110 a 112 (Sistema Respiratório)
 A hidrografia do Brasil - p. 113 a 116, 117 a 119;
 A agricultura e o cultivo do café - p. 123 a 142, 144 a 146;

BOOKLET III
LINGUA INGLESA UNIT 6
DATA: 22/08
 How to be healthy - pages: 30, 38, 39
Quarta-feira
 The human body pages: 28, 35, 42, 45
Valor: 10,0
 Healthy problems - page: 31
 Extra activity- worksheet (xerocopiada)
 Sólidos Geométricos – p. 97 a 103;
 Números fracionários – p. 103 a 106;
MATEMÁTICA
 Medidas de comprimento: km, m, cm e perímetro – p. 107 a
DATA: 23/08
118;
Quinta-feira
 Números decimais – p. 119 a 127;
Valor: 10,0
 Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conteúdos trabalhados.

LÍNGUA
PORTUGUESA
DATA: 28/08
Terça-feira
Valor: 7,0
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Valor: 10,0

 Adjetivo e locução adjetiva – p.59 a 61;
 Encontro consonantal e dígrafo – p.71 e 72;
 Substantivos – p. 86 a 95;
 Leitura e interpretação de reportagem – p.101 a 107;
 Aspas – p.108 a 110.
 Confecção de cartazes. Tema: Flai play e valores do esportes.
 Trabalho em grupo (sala de aula). Valor: 7,0
Participação e comportamento durante as aulas práticas. Valor:
3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
4os Ano – TURMA 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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

PRODUÇÃO
TEXTUAL
DATA: 16/08
Quinta-Feira
Valor: 3,0
ENSINO
RELIGIOSO
DATA: 20/08
Segunda-Feira
Valor: 10,0
CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
DATA: 21/08
Terça-feira
Valor: 10,0

CONTEÚDOS

 Produção de reportagem.







A virtude da Esperança –págs.51 a 54
A virtude da Caridade – págs.54 a 57
Virtudes Cardeais:
Prudência-págs.58 a 6J
Justiça-págs.63 a 65.

 O que é, o que é? Dormindo ou acordado, você faz sem
perceber? - p. 110 a 112 (Sistema Respiratório)
 A hidrografia do Brasil - p. 113 a 116, 117 a 119;
 A agricultura e o cultivo do café - p. 123 a 142, 144 a 146;

BOOKLET III
LINGUA INGLESA
UNIT 6
DATA: 22/08
 How to be healthy - pages: 30, 38, 39
Quarta-feira
 The human body pages: 28, 35, 42, 45
Valor: 10,0
 Healthy problems - page: 31
 Extra activity- worksheet (xerocopiada)
MATEMÁTICA
DATA: 24/08
Sexta-feira
Valor: 10,0

 Sólidos Geométricos – p. 97 a 103;
 Números fracionários – p. 103 a 106;
 Medidas de comprimento: km, m, cm e perímetro – p. 107 a
118;
 Números decimais – p. 119 a 127;
 Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conteúdos trabalhados.

LÍNGUA
PORTUGUESA
DATA: 28/08
Terça-feira
Valor: 7,0

EDUCAÇÃO FÍSICA
VALOR: 10,0







Adjetivo e locução adjetiva – p. 59 a 61;
Encontro consonantal e dígrafo – p. 71 e 72;
Substantivos – p.86 a 95;
Leitura e interpretação de reportagem – p.101 a 107;
Aspas – p.108 a 110.

 Confecção de cartazes. Tema: Flai play e valores do esportes.
 Trabalho em grupo (sala de aula). Valor: 7,0
Participação e comportamento durante as aulas práticas. Valor:
3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
5os Anos - MANHÃ

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

ARTE
DATA: 17/08
Sexta-feira
Valor: 10,0

PRODUÇÃO
TEXTUAL
DATA: 21/08
Terça-feira
Valor: 3,0

CONTEÚDOS
 Pontilhismo - p. 33 a 35;
 Grafitagem - p. 45 a 50.
__________________________________________________
 ATIVIDADES AVALIADAS NO LIVRO
 Pontilhismo - p. 41 - valor: 1,0;
 Pontilhismo - p. 43 - valor: 1,0;
 Grafitagem - p. 48 a 50 - valor: 2,0.

 Texto Narrativo

BOOKLET III
UNIT 6
LINGUA INGLESA
DATA: 22/08
Quarta-feira
Valor: 10,0

CIÊNCIAS
HUMANAS E DA
NATUREZA
DATA: 23/08
Quinta-feira
Valor: 7,0










Natural disasters pages 28,30,43.
The Layers Of The Earth Page 31 ( Nº 3), 32.
Vocabulary Page 31 ( Nº 1).
Questions Words : WHAT / HOW / WHEN / WHICH / WHERE / How
Many , Pages 33,34,45.
News - Page 34,35,36.
Ast Simple Of Regular Verbs - Pages 34,35 .
The Five Senses Pages 38, 39.
Worksheet (Xerocopiada)






O Brasil também está organizado - p. 115 a 129;
Organizar para governar - p. 131 a 135;
Corpo humano: sintonia perfeita! - p. 137 a 145;
Movimentos sociais pelo Brasil - p. 146 a 153;

ENSINO
RELIGIOSO
DATA: 24/08
Sexta-feira
Valor: 10,0
LÍNGUA
PORTUGUESA
DATA: 27/08
Segunda-feira
Valor: 7,0






Narrativa Bíblica da Criação (Judaico –Cristã)págs.45 a 48
Narrativa da Criação –Hinduísmo págs.49 a 51
Narrativa da criação –Povos Indígenas págs. 52 a 57
Narrativa da criação – Religiões Africanas págs.58 a 60













Leitura e interpretação (Roteiro) páginas 106 a 110;
Verbo e concordância verbal páginas 91 a 95;
Tempos verbais páginas 111 a 120;
Travessão e parênteses páginas 120 a 122;
Tem e têm/Vem e vêm páginas 122 a 125.
Operação com números decimais – p. 100 a 108;
Ângulos – p. 108 a 115;
MATEMÁTICA
Segmento de retas e polígonos – p. 116 a 121;
DATA: 28/08
Medida de tempo – p. 123 a 130;
Terça-feira
Números fracionários – p. 131 a 145;
Valor: 10,0
Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conteúdos trabalhados.
 Confecção de cartazes. Tema: Flai play e valores do esportes.
EDUCAÇÃO FÍSICA  Trabalho em grupo (sala de aula). Valor: 7,0
Valor: 10,0
 Participação e comportamento durante as aulas práticas. Valor:
3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2018.
ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
5o Ano - TARDE

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.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
DISCIPLINAS

ARTE
DATA: 17/08
Sexta-feira
Valor: 10,0

ENSINO
RELIGIOSO
DATA: 21/08
Terça-feira
Valor: 3,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
DATA: 21/08
Terça-feira
Valor: 3,0

CONTEÚDOS
 Pontilhismo - p. 33 a 35;
 Grafitagem - p. 45 a 50.
__________________________________________________
 ATIVIDADES AVALIADAS NO LIVRO
 Pontilhismo - p. 41 - valor: 1,0;
 Pontilhismo - p. 43 - valor: 1,0;
 Grafitagem - p. 48 a 50 - valor: 2,0.
 Narrativa Bíblica da Criação (Judaico –Cristã)págs.45 a 48
 Narrativa da Criação –Hinduísmo págs.49 a 51
 Narrativa da criação –Povos Indígenas págs. 52 a 57
 Narrativa da criação – Religiões Africanas págs.58 a 60

 Texto Narrativo

BOOKLET III
UNIT 6
LINGUA
INGLESA
DATA: 22/08
Quarta-feira
Valor: 10,0










Natural disasters pages 28,30,43.
The Layers Of The Earth Page 31 ( Nº 3), 32.
Vocabulary Page 31 ( Nº 1).
Questions Words : WHAT / HOW / WHEN / WHICH / WHERE / How
Many , Pages 33,34,45.
News - Page 34,35,36.
Ast Simple Of Regular Verbs - Pages 34,35 .
The Five Senses Pages 38, 39.
Worksheet (Xerocopiada)

CIÊNCIAS
HUMANAS E
DA NATUREZA
DATA: 23/08
Quinta-feira
Valor: 7,0
LÍNGUA
PORTUGUESA
DATA: 27/08
Segunda-feira
Valor: 7,0
MATEMÁTICA
DATA: 28/08
Terça-feira
Valor: 10,0
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Valor: 10,0






O Brasil também está organizado - p. 115 a 129;
Organizar para governar - p. 131 a 135;
Corpo humano: sintonia perfeita! - p. 137 a 145;
Movimentos sociais pelo Brasil - p. 146 a 153;













Leitura e interpretação (Roteiro) páginas 106 a 110;
Verbo e concordância verbal páginas 91 a 95;
Tempos verbais páginas 111 a 120;
Travessão e parênteses páginas 120 a 122;
Tem e têm/Vem e vêm páginas 122 a 125.
Operação com números decimais – p. 100 a 108;
Ângulos – p. 108 a 115;
Segmento de retas e polígonos – p. 116 a 121;
Medida de tempo – p. 123 a 130;
Números fracionários – p. 131 a 145;
Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conteúdos trabalhados.

 Confecção de cartazes. Tema: Flai play e valores do esportes.
 Trabalho em grupo (sala de aula). Valor: 7,0
 Participação e comportamento durante as aulas práticas. Valor: 3,0
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 (quarta-feira)
Língua Portuguesa, Produção Textual e
8h (alunos do turno da Tarde)
Educação Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (quinta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
31/08 (sexta -feira)
Língua Inglesa 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.

