
 

  

 

 

pág. 1 de 4 

 

 
SEMANA DE 6 A 10 DE DEZEMBRO 

 

 

 

AULA 1 
   

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Avaliação de Língua Inglesa e Produção de Texto. 

 

 
Aula 

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicação da Avaliação 

As avaliações serão publicadas na Plataforma Plurall e acontecerão 
no horário regular de aula: início às 7h45, para o turno matutino, e às 
13h45, para o turno vespertino. As provas serão publicadas no dia 
anterior à sua aplicação, às 18h, na Plataforma, para uma melhor organização da 
família. Solicitamos, porém, que orientem as crianças a realizarem a avaliação 
somente em sala, durante o horário de aula e na data prevista, com a presença da 
professora. Ressaltamos a importância desse trabalho para a construção da 
autonomia das crianças, bem como a fidedignidade dos processos avaliativos. 

Os alunos que estiverem na modalidade presencial farão a prova em sala, no 
horário de aula, sob a orientação da professora regente. Os alunos que estiverem na 
modalidade on-line, farão a prova em casa, no mesmo horário, juntamente com toda 
a turma. Solicitamos que as nossas crianças da modalidade remota mantenham a 
câmera aberta durante a avaliação e que não haja mediação da família nesse 
processo. 

Não haverá imputação de respostas na Plataforma. As avaliações realizadas na 
modalidade presencial serão corrigidas pelos nossos professores, respeitando os 
protocolos sanitários exigidos para o manuseio de materiais. 

Às famílias dos estudantes que fizeram a avaliação de casa, solicitamos o envio 
da avaliação: 

 
 Para a recepção da Unidade - Caso a família opte por entregar as avaliações 

físicas (impressas) na escola, solicitamos colocá-las em um único envelope, 

identificando-o com o nome do aluno, a série, a turma, o turno e a professora.  
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 Por  e-mail - Foram criados e-mails para todas as turmas, para que as 

avaliações possam ser recebidas pelo(a) professor(a), impressas e corrigidas. Se 

possível, solicitamos escanear os documentos para o envio. Como sugestão, há 

aplicativos gratuitos, como o CamScanner e o Scanner PDF, que podem ajudá-los 

nesse processo. 

 
 As avaliações de Língua Inglesa devem ser enviadas para o(a) professor(a) 

desse componente, no e-mail disponibilizado. Todas as outras devem ser 

enviadas à professora regente da turma. Caso a opção seja pela entrega das 

avaliações na escola, solicitamos colocá-las todas em um único envelope. 

IMPORTANTE! 

As avaliações dos alunos na modalidade remota devem ser enviadas de uma única 
vez, por e-mail, ou entregues na recepção da escola, em envelope identificado, 
conforme solicitado acima, até o dia 10/12, às 19h. 

Tarefa de

 

Livro de Gramática, páginas 54 a 61.  

 
 

AULA 2 

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar. 

 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa. 

 Ficha fotocopiada de Produção de Texto – Compartilhar. 

 Leitura compartilhada – "Ponte para Terabítia". 

 

Aula 
híbrida 

Objetos de conhecimento: VERBO - MORFOLOGIA. 

Expectativas de aprendizagem – Identificar, em textos, e usar na, produção 

textual, a concordância entre substantivos ou pronomes pessoais e verbos 

(concordância verbal). 

Desenvolvimento da aula 

 Leitura compartilhada – "Ponte para Terabítia". 

 Compartilhar a produção textual da aula anterior. 

 Retomar o estudo sobre VERBOS (variação, concordância, modo infinitivo). 

 Realizar as atividades das páginas 54 a 56 do Caderno de Atividades de 

Língua Portuguesa. 

 Realizar a correção coletiva, sanando as dúvidas. 

Tarefa de

 

Estude para brilhar! 

 

AULA 3 

 

Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Livro “Ponte para Terabítia”. 
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 Avaliação de Matemática. 

 

Aula 
híbrida 

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicação da Avaliação 

As avaliações serão publicadas na Plataforma Plurall e acontecerão 
no horário regular de aula: início às 7h45, para o turno matutino, e às 
13h45, para o turno vespertino. As provas serão publicadas no dia 
anterior à sua aplicação, às 18h, na Plataforma, para uma melhor organização da 
família. Solicitamos, porém, que orientem as crianças a realizarem a avaliação 
somente em sala, durante o horário de aula e na data prevista, com a presença da 
professora. Ressaltamos a importância desse trabalho para a construção da 
autonomia das crianças, bem como a fidedignidade dos processos avaliativos. 

Os alunos que estiverem na modalidade presencial farão a prova em sala, no 
horário de aula, sob a orientação da professora regente. Os alunos que estiverem na 
modalidade on-line, farão a prova em casa, no mesmo horário, juntamente com toda 
a turma. Solicitamos que as nossas crianças da modalidade remota mantenham a 
câmera aberta durante a avaliação e que não haja mediação da família nesse 
processo. 

Não haverá imputação de respostas na Plataforma. As avaliações realizadas na 
modalidade presencial serão corrigidas pelos nossos professores, respeitando os 
protocolos sanitários exigidos para o manuseio de materiais. 

Às famílias dos estudantes que fizeram a avaliação de casa, solicitamos o envio 
da avaliação: 

 

 Para a recepção da Unidade - Caso a família opte por entregar as avaliações 

físicas (impressas) na escola, solicitamos colocá-las em um único envelope, 

identificando-o com o nome do aluno, a série, a turma, o turno e a professora.  
 

 Por  e-mail - Foram criados e-mails para todas as turmas, para que as 

avaliações possam ser recebidas pelo(a) professor(a), impressas e corrigidas. Se 

possível, solicitamos escanear os documentos para o envio. Como sugestão, há 

aplicativos gratuitos, como o CamScanner e o Scanner PDF, que podem ajudá-los 

nesse processo. 

 

 As avaliações de Língua Inglesa devem ser enviadas para o(a) professor(a) 

desse componente, no e-mail disponibilizado. Todas as outras devem ser 

enviadas à professora regente da turma. Caso a opção seja pela entrega das 

avaliações na escola, solicitamos colocá-las todas em um único envelope. 
IMPORTANTE! 

As avaliações dos alunos na modalidade remota devem ser enviadas de uma 
única vez, por e-mail, ou entregues na recepção da escola, em envelope identificado, 
conforme solicitado acima, até o dia 10/12, às 19h. 

Tarefa de

 

Estude para brilhar! 
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AULA 4   

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Livro “Ponte para Terabítia”. 

 Livro de Língua Portuguesa.  

 Livro de Gramática.  

 
Aula 

Objeto de conhecimento: TEXTO VERBAL E NÃO 

VERBAL.   

Expectativas de aprendizagem: reconhecer 

características de um TEXTO VERBAL e de um 

TEXTO NÃO VERBAL; analisar e interpretar 

imagens.  

Desenvolvimento da aula: 

 Iniciaremos a aula com a discussão a respeito das páginas 266 e 267 do livro de 

Língua Portuguesa.  

 Em seguida, faremos a correção coletiva das páginas da Gramática que foram 

realizadas como tarefa de casa da aula anterior.   

 Para finalizar a aula, continuaremos com a leitura compartilhada do livro “Ponte 

para Terabítia”.  

Tarefa de

 

*** 

AULA 5 
   

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Livro “Ponte para Terabítia”. 

 Livro de Gramática. 

 
Aula 

Objeto de conhecimento: Ortografia - AS-AZ, ES-EZ, IS-IZ, OS-OZ, US-UZ. 

Expectativas de aprendizagem: Reconhecer e grafar corretamente palavras com 

AS-AZ, ES-EZ, IS-IZ, OS-OZ, US-UZ. 

 Desenvolvimento da aula:   

  Realizar a correção coletiva das páginas 54 a 61 do livro de Gramática. 

 Realizar as atividades propostas na Gramática, páginas 66 a 69. 

Tarefa de

 

 Livro de Gramática, páginas 79 a 83. 

 

 


