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SEMANA DE 27 A 1º DE OUTUBRO 

 
 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Matemática. 

 
Aula  

 Desenvolvimento da aula: 

 Avaliação de Matemática 

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. 
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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 1º de 

outubro, às 19h. 

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na realização 

diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 

AULA 2 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Ciências. 

 
Aula  

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicar a Avaliação de Ciências. 

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na 

realização diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 

AULA 3 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Livro didático – Páginas 207 a 209. 

 Retrabalho da Avaliação de Matemática. 

 
Aula 

 

Objeto de conhecimento - Números decimais. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na representação 

decimal (números decimais) até a ordem dos décimos. 

 Reconhecer que as regras do Sistema de Numeração Decimal podem ser 

estendidas para a representação de um número racional. 

 Representar por meio da escrita decimal a fração unitária com 

denominador 10 (1/10 – um décimo). 
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Desenvolvimento da aula:  

 Apresentar o conteúdo por meio de um slide. 

 Explorar a escrita e a leitura da fração correspondente a uma das partes 

desse inteiro: 1/10 (um décimo). 

 Utilizar o quadro de ordens ampliando uma ordem à direita: a ordem dos 

décimos. 

 Realizar a leitura e explicação do texto da página 207. 

 Propor a realização das atividades das páginas 208 e 209, seguida de 

correção coletiva. 

 Realizar o retrabalho da avaliação de Matemática. 

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na 

realização diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 

AULA 4 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Produção de Texto. 

 
Aula  

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicar a Avaliação de Produção de Texto. 

Tarefa de

 

 

 Trazer, na próxima aula, notas ou cupons fiscais para serem analisados. 

  

AULA 5 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Livro de Educação Financeira – Experiência 10. 

 

 
Aula  

Objeto de conhecimento - Comprovantes das compras. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Perceber que é feito o registro do que é comprado. 

 Explorar as informações de cupons e notas fiscais. 

 Compreender que há pagamento de impostos. 

 Compreender que há diferentes formas de pagamento (débito, crédito, 

dinheiro). 
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Desenvolvimento da aula: 

 Analisar os cupons e notas fiscais dos alunos da turma. 

 Enfatizar que os cupons e notas fiscais são documentos onde as compras 

realizadas ficam registradas, tanto para quem compra como para quem 

vende, e também para o governo, que arrecada os impostos dessas 

negociações.  

 Ressaltar a importância de pedir sua nota e seu cupom fiscal, pois ajuda 

no recolhimento de impostos, dinheiro que será usado para garantir 

educação, saúde, transporte, segurança para a população. 

 Realizar as atividades propostas na página 35 e a leitura coletiva da 

página 36. 

Tarefa de

 

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na 

realização diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

  

 
 


