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SEMANA DE 6 A 10 DE DEZEMBRO 

 
 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de 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.  

 
 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-
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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 as avaliações!!! 

 

AULA 2  

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Ficha fotocopiada - Revisão de Matemática. 

 
Aula  

Desenvolvimento da aula 

 Realizar a ficha fotocopiada de revisão. 

 Realizar a correção coletiva da ficha de revisão. 

Tarefa de

 

 Estude para as avaliações e conquiste um excelente resultado! 

 

AULA 3 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Matemática. 

 
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. 
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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 as avaliações e conquiste um excelente resultado! 

 

AULA 4 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Caderno de Matemática. 

 Ficha fotocopiada “Frações - Praticando!”. 

 
Aula  

Objetos de conhecimento: 

 Frações: representação e leitura de frações.  

 Números decimais: representação e leitura de números decimais até 

milésimos. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Revisar os conteúdos estudados sobre FRAÇÕES e NÚMEROS DECIMAIS. 

Desenvolvimento da aula: 

 Fazer margem e cabeçalho no caderno. 

Centro Educacional Sigma 

Brasília, ______ de dezembro de 2021. 

Colar no caderno a ficha fotocopiada “Frações - Praticando!”. 

Orientar os alunos quanto à realização das atividades propostas na ficha. 

Realizar a correção coletiva do caderno. 
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Tarefa de

 

 Ficha fotocopiada 

 

AULA 5 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Livro Oficina de Finanças. 

 
Aula  

Objeto de conhecimento – Educação financeira (Como poupar para poder 

realizar?).  

Expectativa de aprendizagem: 

 Compreender a importância das etapas necessárias para a realização de 

desejos e objetivos. 

Desenvolvimento da aula: 

 Realizar a correção coletiva da ficha fotocopiada do dever de casa. 

 Iniciar a aula exibindo o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-

Q94MA-JolU, que trará uma reflexão sobre gerar, gastar e ganhar. Essas  

premissas vão levar a turma a refletir sobre as atitudes necessárias para 

que possamos realizar nossos desejos. 

 Realizar coletivamente as atividades das páginas 53 e 54 do livro Oficina 

de Finanças. 

Tarefa de

 

 Mantenha o hábito de estudo! Revise os conteúdos para reforçar o seu 

aprendizado! 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q94MA-JolU
https://www.youtube.com/watch?v=-Q94MA-JolU

